
4ح*َملا!

هـىض؟كر3لآ-!ا!!ثن6أ3ءلأوَ!؟3أرلمعبر3-سّ*سلم\،*!ا

؟!+جممبمبرباءكالم،ء!/.!لى?لم،1!(كأ!-!!؟أ.ءلأًس3:"ا،

+مسلاءّ-8،لم+-؟3*?،!هلأ*!،/!لم

،*/صأ*!اع-وش؟،!كيو*لأ9!لألا.أ،!3س!

كث!1يردىخ!؟،"*ئركالأ!*لا!ء!لم.!ه،

خم-4؟!!لأءلملالم؟ء/.س،ء

؟!لأ.كا؟لالم?

،؟

!/+!لم3+/"!!ي!

:...!س

،!نأ

!ءأال!آ،جمبئ

اِلإنجتللصريم

وَرررلخ!

بَيووت
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صلأ8س!02

هـ!الىص!ء2

9!\لأ5

!عا!قوق!و!ر

السالثَةالطجعَة

.م.ا!اهـ-.191
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ال!آ،جمبئ)ء!

اِلإنجيلبقريم

!!ؤ*

حم!!

لتزليممأبيكَايِؤبممنابالا!را

6
صينصص

حلا،!ى!3

3:لاألالمحي*"؟،؟+طلأ!أ

ي!لأ!زر!رًلا!هااكترصِعَّىلَجىا

لالاءورِصعِرلهطلدِ!لإىِلرصبويزهـتحا:"النِفزورحتاا

!3فلا!يزلمك!أَأّ

القامِزبَاصعهَ-لمُرمهـصء!ت

لالماح!

/ح!لمأ!.-؟-

Lلرِ!3لح،

بير!رلص

يًولز!رو!ص

صًدالقاجامِعَةبحَوم
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وتقديرشكر

إ!:إوتقد-ررىشكرىعميقأسجلأنيسرفى

والأستاذ،بهولندالايدنبجامعة،السامرالًىقاسم:الدكتورالأستاذالأخ

قيمة،معلوماتمنبهأمدفىماعلى-الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعة

.الكتابهذامنالأولىالطعةلأصولمراجعتهوعلى،نادرةومصورات

محمدوالإمام،الرياضجامعتىفىألخطوطاتشئونعلىالقائمينالاخوةؤاشكر

تعاونهم.حسنعلى،الإسلاميةسعودأبن

المحقق
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الثانيةالطبعةمقدمة

بنمحمد:خاتمهموعلى،اللّهرسلعلىوالسلاموالصلاة،دئةوالحمد،اللّهبسم

.والاهومنوصحبهآلهوعلى،اللّهعبد

دأوبعد

،والحبورالسرورَ-محققأأومؤلفا-الكاتبنفسعلى!دخلمااكئرمنفإنّ

حسئ.بقبولالعلمىَّنتاجَهالمهتمُّونوالدارسون،المتخص!صونالقرّاءُيتقبّلأنهو

الكتابلهذاذثرتنامنالاولىللطبعةِذلك-وتوفيقهبفضله-اللّههيّاوقد

ونبّهنى..العلماءبهواهغ،العلمطلابُتلقّفهحتىالكتابظهرأنفما،لنفيس

رغبتهمإلىفاستجبت،وتجملهالكتابتكمِّلالتىالنواحىبعضإلىوأساتذقى)خوافي

ومثابعتهم.اهتمامهملهمشاكراً؟هذهالعلمية

مدهـمعهد!فيلدننجزشوردكوبيترفانالدكتور"المستشرقأخبرفي؟

قرأقدأنهأخبرفي،بهولندالايدنبجامعةوالنصارىالمسلمينبينالتاريخيةالعلاقات

اليسوعيالأبالمست!ثرقونشرة،النشرةهذهبينفهايقارنعنهدراسهَوأعذالكتاب

الفرنسيةالنشرةلهذهالعربيةوالترجة،الفرنسيةاللغةإلىالكتابوترجمتهشدياقروبير

الإسلاميةالبحوثمجمعفىونشرهاحلمىالحقعبدالعزورعبدالأستاذأنجزهاالتى

.بالقاهرة

بالقدر-وتنقيحاًتهذيياً-الكتابفى-عملىفىالنظراعيدأنعلىلزاماًوكان

نإ،سابقتهامناكملالطبعةهذهتكونأنفأرجووعليه؟والوقتالجهدبهبهحالذى

تعالى.اللةشاء

إمامالدين؟لمحمدالدكتورالكريملأخىالعميقشكرىأسجلأنويسرفى

أرضخارجسفرىبسببإخراجهاعلىوالقيامالطبعةهذهأصولبمراجعةتفضلهعلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منوغرهالكتاببهذاواحتفائهمتعاونهمحسْنعلىاعن!ثراطدايةداروأشكر،الكنانة

مححبى.

تغبنعمتهالذىدلّهوالحمد،مقبولاًخالصاًعملنايجعلأناللةوأسأل

.الصالحات

هـ6/4/6041ال!ثرقاوىالّهعبدعمد

81 859 / I 2 / Iم
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مقَدّمَة

الأولىالطبعة

كتابه:محكمفىالقائل،العالمينربدلّهالحمد

رحممنالأ،مختلفينيزالونولا،واحدةًامةًالناسلجعلربكشاءولو)

خلقهم!ولذلك،ربك

،911-118:هودأ

حتىالناسَتُكْرِهُأفأت،جميعًاكلهُمْالأرضفىمنلاَمنربُّكضاءولو)

منين!مزيكونوا

،99:يونسأ

.!بِمُؤمِنينحرصسْتوَلَوْالنَّايرأكثرُوما)

،301:يوسفأ

.!اَلْغَىِّمِنَالرُّشْدُتَبَيَّنَقدالدينفىإكراهلا)

،652:البقرةأ

وصحبهآلهرعلى،محمدخاتمهموعلى،جميعاًاللهرسلعلىوالسلاموالصلاة

الدين.يومإلىتبعهومن

وبعد:

بمرجعيسىلإلهيةالجميلالردُّ):المسمّىالغزالىحامدألىالإمامكتابفهذا

.(الانجيل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نزيهأ،موضوعيًاًجميلاًرداًفيهيردفالغزالىcبجلاءٍموضوعهكلانهعنهِيعَشف

فىجاءماعاهذاردةفىاعتمدوقد،اصسلاماعليهعيسىإلهيةاضحسا!ىادعرىيرد

.3وحجتدينهمكتابويخعلونه،يقدّسونهوالذى..اضَصاشىاأيدىفىارزفاالِإتجيا

غايةحرصتبمباحثَ،وَمُصَذَراًعلميًاتحقيقًامحققًا-اممتاباهذاأنشمإِذوإِف

يبلغأنقبلالقارىءجهدتستنزفلاحتى،ةنحتمىوجيزةتحَونأن،اهـهـص

نصّيقرأ،وتعليمات،أ،توجيهاتبمثابةتكونولا،عليهتؤثرلاحتى،غايته

هىبالتىوالجدل،الدعوةوواجب،العلمأمانةلأستشعر-خلالهاصاخزالىا

تراها.التىالصورةعلىالكتابهذاإخراجإلىدعافىالذىوذاك...أحسن

الكريم،لوجههخالصًاْجهدمنفيهبذلمايجعلوأن،بهينف!!أناللةوأسأل

.عندهمقبولاً

.الصالحاتتشبنعمتهالذىدلةوالحمد

ال!ثرقاوىعبداللَهمحمدد.

.!اi.3رجب51:فىالرياء!

م8391أبريل28
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الأولالقِسم

موجزةمباحث

الجمط،الرد"كابيدىبين
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مجتهدإمامالغزالى

الذينالاسلامىالفكرأعلامأبرزمنواحداً-جدال-دونماالغزالى--يُعَدُّ

كتابيه:وإن،وتصحيحها،الإسلامىالفكرمسيرةتوجيهفىجدًاعميقأثرلهمكان

فىهامةتحولنقصة-رأينافى-!ثلان،(الفلاسفةتهافت)و(الفلاسفةمقاصد)

آنئذٍ،الأخرىالقديمةالثقافاتوبعفبىاليونانيةالثقافةكادتالذى،الاسلامىالفكر

فيذ:ب.اجِتميّع،قسماتهاصالةعلىتعغأو،الذاتيةملامحهمنجانبأتطصرأن

ويتلاشى.

شاءوقد،وموضوعية،جريئةثابتة"الفلاسفةتهافت"فىالغزالىوقفةكانت

!الثمارتلكيباركوأن..ثمارهاتؤقىوأن،موثرةتكونأدأ-تعالى-اللّه

ب!تمكانةأرفع،المواقفمنوبغيره،الموقفبهذا،الغزالىحامدأبوبلغلقد

عا!ومخالفيهموافقيهمنواسعةدراسةدُرسقدأنه؟،مماتهوبعدحياتهفى،النا!

المنهجأنمع،الاعتدالحدفيهوجاهـز،قدحاًمدحاًاواجعض!افيهغلاولقد،ا!سواءا

أىَّواض!!-سواههعمّنفضلا-والروّادالاعلامالاسلاصعب!اسة

:وضوخ

منهيؤخذ...ويترككلامهمنيؤخذظلاشهالمعصو!ما-انسانفكل

عليهيستحيللاخطأغرهورأى،الخطأيحتملصوابورأيه...عليهويرد

.الصواب

علينقرهألأّ،ابدًامنهينتقص!ولا6البتةَيضيرهلا،مجتهدمفكراماوالغزالى

أن-الاجتهادمع-الأصللأن،آرائهمنجانبعلىنوافقهوألأّ،اجتهاداتهبعض!

.النتاثوتتنوع،الآراءتتعدد

13
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لأ!+!افِورهـ-+أغىنج!ا!(جواالذينالنفرأولئكصت:احدوالغزالى

-رأىبدون-القبيلىهذامنمحاولةوأى،السواءعلى:الخاصةالعامةعندمدروفون

جَديدأو،تنفعفائدةدون؟الصحفسوادتكثيربهاهـاد،القبرلمكررمنتعتبر

حياتهصتجوانبصتالكاشفةالصوربعضبإيرادلنفسىحمحاذلكوعلى.يُمتع

الغزالىحياةمنعور

والمصادرالوقائعالهجريةالسنة

وز-كأالاسلامحجة،الطوصىالغزالىمحمدبنعمدحامدأبوولد)1(!045

ابن)نيسابوربعد،خرمانفىمدينةثافى،طوسمدينةفى،الد-فى

والعينى،،شهبةقاضىوابن،والسبكىكثيروابنوشطهالجرزى

.(بطوطةوابن،وياقوت

الصدفى)الراذكافىمحمدبنأحمدعلى،طو!رفىالفقهمنشيئاقرأ-

.(العينى،السبكى

عنهوعلق،الإعاعيلىنصرألىالامامإلى،جرجانإلىسافر-

.(السبكى)الفقهفى!التعليقة"

.(السبكى)طوسإلىرجع-

علىدراستهزملاءومن،الجوينىالامامولازم،نيسابورقدم-

ابن،عساكرابن!)405تالهراعىالكيا:حينئذالجوينى

.(السبكى،الجوزى

A 4 VAفناظر،الملكنظاممعسكرإلىالغزالىخرجثم،الجوينىالإمامترفى

الذهبى،عساكرابن)الملكنظاممنالتعظيمولقى،وقهرهمالأئمة

.(الصفدى

.م5801-9501)1(

14
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!484

485A

!486

487!أو

4AV!

4AA!

948A

الملكنظاممنبتعَليفببغدادالنظاميةبالمدرسةللتدريستوجه

.(السبكى،الصفدى،ارزهبىا.عساكرابن)

الباطنية.منشابيدعلى،الملكنظامقُتِل

العصاةالأمراءعزلفىبحقهتاشفينبناجوسفأفتى

.(خلدونابن)

باللّه.المستظهرالخليفةببيعةالاحتفالشهد

)المنقذمنأشهرستةَاستمرتالتى،الروحيةأزمتهبدأت

--صس!.(الضلال

:والصغرىكثير)ابنللعبادةوانقطع،ببغدادبنظاميةالتدريسترك-

.(والسبكى،والذهبى،وسبطه،الجوزىابن،عساكرابن

منقولعلىبغدادبنظاميةللتدريساخاهواستناب،الج!الىخرج-

،الجوزىابنعساكرابن)،دمشقإلىرحيلهقبلحجهيجعلون

والذهبى(،وسبطه

المقدسبيتثمدمشقإلىرحلأنهعلىينص-المنمَذفى-الغزالى-

حج.ثم،والخليل

.قصيرةمدةبهاوأقامدمشققدم

فىأتمه!.ثمف!سعيال!-!تأْلدأْالمقدبيتالىرحل-

.(الجوزىابن-)

مصرقصد":الصفدىقال،مصرزاربأنهالقائلةالروايةتقعهنا-

للاجتماعالبحرركوبعلىعزمانهويقال،مدةبالاسكندريةوأتام

نعىفبلغه...،مراكشصاحب،تاشفينبنيوسفبالأمير

."بطوسوطنهالىفعاد،المذكور

منهافدخلالبلادفىيجولوأخذ،دمشقففارق":السبكىوقال

."مدةبهافأقامالاسكندريةإلىمنهاوتوجه،مصرالى

."مدةبالإسكندريةوأقام،مصرقصدثم!:العينىوقال

15
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!094

!894

505A

ف؟احرفاابناجتم!ا6:فبةخراسا-إلىطريقهفىببغدادمر

ض!!؟ببغدادطويلايقموء،(امحىاعهاصم-هـبوا11)الآخرةجادى

اخدريمماتركثم،بطولي!مدةودشء!cخراسانالىنهامضى

تسعقرابةالحالهذهعلىودام،ا!ز(!ةاوآثربالعبادةواشتغ!-،والمناظرة

.(المنقذ)س!ت

وفظائعها،الباطنيةثورةمنهاهامةأحداثالفترةهذهفىوحدثت-

للأمراءالمتتاليةالاغتيالطحوادثوكذلك،بقتالهمالملكفخروانشغال

.خراسانفى

وضروراتالعيالحاجاتجانبإلى-الأحداثهذهأثرت-

.صفوهوشؤشتمرادهوجهفى-المعايق

فألخ،خراسانفىلهوزيراًالملكانظابنعلىالملكفخرَ،سنجرعَيز

إلىوعاد،الإذعانمنبدَّأيجدْفلم،التدريسإلىيعودأنعليه

.نيسابورنظاميةفىالتدريس

وخانقاهمدرسةجوارهفىواتخذ،بيتهإلىوعادالتدريستركثم-

القرآنخَتْممن:الحاضرينوظائفعلأوقاتهووزع،للصوفية

.(الفارصىعبدالغافر):القلوبذوىومجالسة

تبرفى:م1111ديسمبر81-الاَخرةجادى14الأثنينيوم)

يعقبولم،الطابرانقصبةبظاهرودفن،بطوسالغزالىحامدابو

،الصفدى،وسبطه،الجوزىابن،عساكرابن)البناتإلا

()1(محثيرابن،الذهبى

(oki،ط:اشزالىامزلفات:بدشىعبدالرحمنV1صva - y,.الكويت
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الأديانمقارنةفىالبحثأهية

:الأديانومقارنةالكريمالقرآن(أ)

ولقد،الأديانمقارنةمجالفى،الأولالموضوعىالمنهجىالدرسالكريمالقرآنقدم

والنهـحلوالمللوالعقائدالأديانعنالمستوعبالمفصلبالحديث،اعريماالقرآنحفلى

وجوهوبيّنناقشهاثم،واستقصاءبدقةمقالاتهموعوض،المتنوعةانحتلفةوالمذاهب

اللةأرسلالذىالصحييمالدينوبينبينهاوقارن،فيهاوالزيفوالبطلانوالخطلالزاسل

.والسلامالصلاةعليهم،رسلهبه

الدهريننالملاحدةمقالة،العظيمالقرآنيسوقكيفانظر،المثالصبيلوعلى

لسانهم:علىفيقول،بتمامها

!)1(ا!دهراإلأيهلكناوماونحيانموتالدنياحياتناإلأهىمااوقالر)

:الاَخرةرالحياةالبعثأنكرواالذينقوليسودتى؟

نحنوماونحيانموتالدنياحياتناإلاهىإن،توعدونلماهيهاتهيهات)

.!)2(بمبعوثين

!المبعوثونإناأوعظامًاتراباًوكنامتناأإِذاقالوا.الأؤلونقالمامثلقالوابل)

.(!)3الأولينأساطيرالاهذاانقبلمنهذاوآباونانحنُوُعِدْنالقد

.24:الجاثيةصررة)1(

63:المؤمرن)2(

(r،8-183:نتسالمؤ.

17

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


واعتقاداتهممقالاتهموفصّا!،والنصارىاليهودعنالكربمالقرآنتحدث؟

زاخر،غزيربفيضفاجاءوانما،نصّيناونص!فىمتعجلايعالجهاولم،ومذاهبهم

فإن،المثالسبيلوعلى...وأبعادهاخباياهاكلويكشف،اقطارهامنيتناولها

لعد،نصوصًاالمسائاأكثرمن،الكريمالقرآنفىجاءإصائيلبخىصتالحديث

الطوالالسبعوفى،سواءعلى،والمدفىمنهالمكىفىالعظ!القرآنتحدث..العقائد

منالمتصلةوبالجملةالمفردةبالاَيةوتناولهم،والمفصّل،والمئينالمثافىمنبعدهاوما

.1()الاَيات

الاسلامىتتراثنافىالأديانمقارنة(ب)

بدراسةبالغاًاهتمامًا-الكريمالمقرآنمنمباشربتأثير-المسلمونالعلماءاهغ،

فىمطولةفصولاًأو،مفردةكتباًالغرضلهذاوعقدوا،وطقوب!هاوعقائدهاالأمأديان

يتعلقمابكلواسععلمعلىكانااللذين،خلدونؤابنكالمسعودى)2؟مصنفاتهم

ارة-ا--ًْ-َْاانْ،الختلفةوفرقهماوالنمرانيةباليودية

أهلإن":خلكانابنفيهقالالذى،الساحطيونسّبنالدين؟لالا-!فأمثال

وكانوا،لهمفيفس!رهما،والانجيلالتوراةعليهيقرأونكانوا،والنصارىالودمنالذمة

مثله.لهميوضحهامنيجدونلابأنهميعترفون

منالباهـقةرالأحمند--كتإيه-الورثييماشجدثفى!الذىالبر

مقبولةمقولةمنللهند.ما):كتابهفىالهندواديانالهندهـكيةوعن،(ا!فالخالية

عميقتين.ونزاهةبدقة(مرذولةأوالعقلفى

فى:الأشعرىالحسنألى:منَكلوالمذاهبالأديانفىكتبرلقد

المللفىالفصلدا:فىحزموابن،"والنحلالملل":فىوالشهرستافى،أالمقالات"

.1(الفرقبينالفرق":فىوالبغدادى،!والنحل

نشرها)،عقائدهمفىومناقشتمالنصارىعلىالرذفىرسالةالجاحظكتبولقد

بلرنالطهرةط!بعة96-.7صروالتلمودالقرآنبينالرجودمصكة:سعيداللةقحعدالشارد.)1(

.ختار

.الدياناتأصورلىالمقالاتةعبهيطلة!مغقودكثابله)2(
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الردفىرسالةاممي!اإسحة-ء-بيعتهِيوسثفأبر:ا(ذلسهركتب.()1(فن!ضَا-)

عدىبنيحىاسةرساخلالصسَباشثاعرفنا،دةمفقرا!ةرساوهى،فالنحساعاى

.)2(عل!طاشثفى

بالتحليلفيهتناول،قيماًكتاباًالعامرطَ!الحضأبو،الكندىتلميذوكتب

منوهو،ا()3(الِإسلامبمناقبالِإعلاا":وأحماه،الأديازالموضوعيةوالمقارنهَالعقا!

.الميدانهذافىالمصنفاتأجود

منعلىالردفىالغليلشفاء":رسالةالجوينىالمعالىأبوالإسلامشيخوصنف

.1()4،الأنجيلالتوراةبدل

عليها:أطلقالتىالضخمةموسوعتهأحمد!يميةالاسلامشيخوكتب

كتابه:ليضع%،!خ!روإ("رْالمسيحدينبدّللمنالصحيحالجواب"

.إ)6(والنصارىاليهوفىأجوبةفىالحيارىهدايةأ)

منوغيرهمالمسل!تبينمباشرأالاحتكاككانفقدوالأنددم!المغربفىأما

بينها:مننذكر،جيدةمؤلفاتعدةعنذلكوتمخض،الأخرىالدياناتأصحاب

علىكتبهماومنهاالقرطبى)7(،الخزرجىعبيدةلألى"الصلبانهاماتمقامع"

منالنصار!2د-فىفىبما"الاعلاموكتاب،واليهودالتوراةعلىالردفىالباجىمحمدبن

سنةالمتوفىالباجىالوليدألىالقاضىجوابا:ومنها،للقرطبى"والأوهامالفساد

فرنسا.راهبرسالةعلى!474

الكاثوليكىلحالقيح!صيعرف-،".سحللنى---ءنهاهـت!!د!سعكبدل!-4قو!

404I

ناحيتنا

.ء5014بالقاهرةونرناهاعليهاوعلقناحققناهاثم،ء'4411صةبمصرالسلفيةالمطبعةنثرتها)1(

Augustinالمسئرقعدىبنليحىرسالةثر)2ء Perierام029سنةباريرفى.

(r)ام679-ء1387سنة،غرابعبدالحميدأحمدالدكتوربمصرونثرهحققه.

صةبالرياضالعلميهثالبحهإدارةنثرهاوأعادت،القاحجازىأحمدالدكوربمصسلرها1"،

قبل.منمراتعدةسرقدكانوان،عمْقغرالكتابهذا)5(

3i.بالرياضارر!ناأصولكليةفىالباحئينأحدحققه)6( i.ء

ومن،والميحيةالاسلاما:عنوانتحت،شامهمم!مدالدكور.م7291شةبممرولر.حققه)7(

العلمى.التحقيقفىائمحيحالمهجلايلالمفهو،التصرفهدامثلنقرلا
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يحى7نصروكتب")1(الميييييأد11لصْالأتحفة!-ا.ْاتورميدا"

،1(النحررانيةالملةبفض!إلاممانمة-:ْكتابهالمتطبّب)2(سعيد،بنعيسىابن

ايتإ-روصيرح-فهداهيريوديا-كانالذكط،الاس!ضديىاقحصتبنسعيدالمهتد!ى

.1()3(البشرسيدنبوةفىمسال!ألنظر"احماهارسالةللاسلامصدره

-------ص،-3-لا!-----ص-----ث

الواضت!البيان":بعنونهالذىكتابهالجعفرىالحسينبنصالحوصنف

المالكى.السعودىبعدمنلخصهوقد"واليهودالنصارىفضائحفىالمشهود

فها،هناوسردهاحصرهاعنالمجاليفيقكثيرةورسائلكتبووضعت

مثلاً.

ونها،القرافىإدريسبنلأحمد"الفاجرةالأسئلةعنالفاخرةالأجوبة9

الكتابونذكر،الساباطىعبدالجواد(دهلى)فىوضعهاالتىالساباطيةأالأجوبة!

رسالة.وكذلك،"الحقإظهار!:بوالموسومالهندىاللّهرحمةوضعهالجيدصالذى

اختلاففىمارىمنوردعالحيارىارشاد":بالمسماةالدميرىعبدالعزيزالشيخ

،زادةجىبانجهالتركىللشيخ"والخالقالخنوقبينالفارق":وكتابأالنصارى

عطارعبدالغفوراحمدوموسوعة،النمرانيةفىزهرةالىمحمدالاماممحاضراتومنها

جميعاً.اللّهرحمهم،ذكرناهممَنْغيروكف،الأديانعن

الإسلامية:والدعوةالأديانمقارنة(ء)

فىالصالحبالسلفالمعاصرينالاسلاميينوالباحثينالدعاةاقتداءأنريبلا

عليهمتفرضه،لازملطزبأمرب!إ،والالمام،اختلافهاعلىالأعمأدياندراسة

كافة.للناستبليغهاوواجب،دعوتهم

الدعاةتفيدأنيمكن-المجالهذافى-مميزطابعذاتدراساتهنالكأن؟

بمصر.المحارفدارفىرلر،حما!ةمحمودالدكورولرهحققه)6؟

أ/الأنسابتهديبفىاطباباا:انظرجماعةفيواضهر،يظببولمنالطب!لملمنكفال:الشُطئث)ْ(2

.ام08i-ء0041صادردارط16اص3جالجزرىالأثولابن

(r)المترقنثرة.S .A Weston:فى

3091.Journal of The American Oriental Society, Vol .24 Port

.تعالاللةبإذننزهاتمهيذا4وغذقهابمراشها-حاليأ-ونقرم
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وعلماءمسلمينءعلم!ب!تجرتاضىاالمناظراتتلكإلىبيضثاكلتنشبر،طيبةفائدة

الرازىاضخرا!جرتالتىالمناظرةمثلى،مختلفةونحلىمللصاونصارىأويهود

.اممرء)1(اللقرآنتفسرهفىالفخرلناوذكرها،نصرافىوعالم

هاماتمقامع":فىالخزرجىعبيدةأبوسجلهاالتىالمباحثةالّلكومنها

رسالةعلىوردًامناقشةالأندل!ىالباجىالوليدأبو-قبله-كتبهوما،!الصلبان

جرتالتىالمناظراتتلكوأخيرًا،بالئهالمقتدرالخليفةإلىأرسلهاالتىالفرنسىالراهب

(.Funderفندر)المنصِّرالق!وبينالهندىاللةرحمةبينالهندبلادفى

الىالمهتدونكتبهما،اللةالىالدعوةمجالفىالمفيدةاررراساتابينومن

الإسلامى،وعبدالحقالإسكندرافىمثلباليهوديةيدينونكانواوقد،الإسلام

تورميدا(،)الترجانعبداللَةمثلبالنصرأنيةأو،المغربىيحىبنوالسموأل

،وزيادة،المتطئبونصر،جزلةبنوعيسى،أيوببنوالحسن،الطبرىرابن

وغرهم.

،بوكاىومورير،(فايساجوبولد)أسدمحمدكتهما:الحديثالعصروفى

وغرجرمانوسعبدالكريموالدكتور،ومرجان،أحمدخيلوإبراهيمجارودىورجاء

.هؤلاء

مقارنةفىالمسلمينكتاباتبهاتمئزتالتىالرئيسيةالسمةبان،هنايسجلومما

)2،والموضوعيةالنزاهةفىتتمثل،والمناظراتوالردودالدينىالجدلفىأو،الأًديان

.)3(والأصالةوالقوة

للخريطةالاسلامينوالباحث!تالدعاةقبلمنالواعيةالدراسةأنشكولا

والنحل،والمذاهبالدياناتهذهبأسرارالعميقوالإلمام،المعاصرللعالمالعقدية

.،الضبضلايحا:فىواباءعمرانآل:لسورقىتن.انظر)1(

.78ص5291سة،ممر-الإسلايةالحضارةتارغ:بارتولدشهادةالمسيننزاهةعنانظر)2،

علالردعنابصارىإحجام،مرةلاًول،الجماالردمحابناضرايسوعىضدكاؤروبوالأب!علل)3(

للرصالةضد!اقالأبمقدتانظر،وعمقهاونصاعاالرصالةحجةبقوةوتقدها،المذكورةالترالىرسالة

البحوثمجمعنرة:المقدماتلهذهحلمىع!دالحقعبدالضكأصتاذالأًوتربة،م9391صنةبارس،المذكورة

.ام749سةبممرالإسلاحمة

TI
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لِدفعذلككلأنلاشك،وتهافتهاوتناقضهاووهائهاضعفهامكامنعلىوالاطلاع

مقامالمقامليس،متعددةوجوهمنويحركهابصرةعلىاللّهإلىالدعوةحركة

تفصيلها.
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1(الجميلالرد"كابأهية

التى،الأخرىالغزالىكتبحظيتمثلما،الباحثينبعنايةالنصهذايحظلم

عندالوقوفاليالباحثينبعضدفعمماوانتشاراًذيوعاًفنالت،بالقبولالناستلقاها

جوابتقديمأنويبدو..الخطيرالنصهذاإ!إالتفاتهموعدمالباحثينتجاهلظأهرة

،هذاعنالاجابةشدياقروبيرالأبمحاولةوأن،بهمسلمغيرأمرذلكعنضساف

..)1(أوليةساذجةمحاولهَ

وثقافتهالغزالىعبقريةمنجانبعن-الأمرواقعفى-الكتابهذاويكث!ف

والتربية،وأصولهالفقهالىجعقديكونالكتاببهذافهو،العظيمةالموسوعية

والمعرفة،الجدلىوالأدبالاديانمقارنةَوالتصوف،والفلسفة،والمنطق،والأخلاق

.وتجاوزوزللخطأمنعليههموما،ومقولاتهاومذاهبهاورجالهابالنصرانيةالواسعة

بصةيس!ماا-!!هـلصلمبةاموقفعلىضوءًايلقىالنصهذاأنكا

هـا!مل!.الناتمتتآماا،0-ْفىشرًا

منيخلولاالذىالتساؤلهذامقبو!هـلاب،الكتابهذافىية)2(الغاْالمعتدية

بالرجل.السىءِوالظنالاتهام

----س-3-

موقفمنجانالنايينالنصهذااندل،فحسصذلكا
."..جس

.آنئذٍالنصرانيةمن-العلماءشيوخهممنواحدوالغزالى-الصوفية

الجميل.الردشسالةضدياقالأبمقدماتراجع)1(

ء-خ4ءا-ا-.
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شعمق،الحجةورصانة،الجدلقوةتعحَم!وثيقة-ذاكفوق-ا*صتابوا

هىبالتىجدلفهو،الجدلفىالأسلامىالأدبتعكس!؟،المعرفةوسعة،التناول

اسكري!:االقرآنبأدبفيهصاحبهتأدب،أحسمت

.!)1(منهمظلمواالذينالأّأحسنهىبالتىالأّالكتابأهلىتجاداساو،)

مبتبررةغيرحججهموسوف،عنهمالنقا!وأمانة،والموضوعية،النزاهةفالتزم

مُسِفة،ولامستهجنةغيرعبارةفىوتَفْنِيدَهامناقَشَتَهاثبم،مشوشةأومضطربةأو

النصرانية،لعقائدنقدهفىفريدًانهجًاسلكقدالغزالىانإلىهنايشارأنمنيولابد

واسلس،برهانًاْوأقنع،بينةوأنصعحجةأقوىالجدلئكتابًاارلماننى"ليالحق

.هذاالغزالىكتابمناسلوباً

بالفلسفةشاملةومعرفة،التأويلبوجوهواسعاًعلماً-اللّهرحمه-أوقفقد

مع،الكلامبعلمعميقةْمعرفةالىاضافة،الختلفةالنصرانيةالفرقوعقائد،اليوفانية

لعواميكتبلمأنهجيدًايفهملكتابهوالقارىء،رفيعالجدالفىومنطق،جمأدب

النصارى-لدرجةتلعلماوإنما،المسلمينلعوامولا،النصارىِ

---ص-،)2(بر.الأولى

للردية،وأمثالهماوالجوينىحزمابننقدعنيختلف--بهذاونقده

رفيعة.علميةقيمةللنصيعطىنما،والنصرانية

ذلك،فىعباراتهبعضأنقل،الكتابهذاتأليفوراءالغزالىبواعثوحول

:يقول

،القوىواهية،المبافىأضعيفة،بعقائدهمالمتعلقةالنصارىمباحثرأيتإفىأ

منيقفولا،عجبهغاية-الي!هاجنحتعقولمنالمتأمليقضى،المسالكوعرة

أث!،مناليسيرعلىتعقيدها

،الأولؤنأطلقهاظواهرعلىعاضين،المحضالتقليدعلىإلأفيهايُعؤلونلا

.64:الفكبوت(1)

طلابعلىألقاهامحاضرة،والنمرانيةالمهودكةضدالمنميناعدماءالجدلىالثاط:انامرافىقاسمد.)2(

.ء؟304عاءبالرياضرالإمامببامحةالعياالدراسات
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لهمشرعهالذىالشرعهوذلكبأنظانين،الاَخرونمشكلهابايضاحينهضولم

قاهرةأنهايعتقدون،نصوصمنوردبمااعتقادهاصتمعتذرين،السلامعليهعيسى

ويقولْعسير)1(ظواهرهاعنصرفهاوأنّ،للتأويلقابلةغر،للكفر

،المناكرةمنحذراً،فيهاالمسطرةفصولهامبيناً،نصاًنصاًأذكروهأندا.."

.أ)2(صدرهمفىمحفوظةغركعبملأن

فهولموضوعهومعالجتهمنهجهفى،وحدهنشج،الجميل.الردكتابجاء

والباجىوالجوينىعبدالجباروالقاضىوالجاحظكالكندىسبقهمنمنوالعلىينسجلم

العلماءمن-بعده-الموضوعهذافىكتبفيمنكبرتأثيرلهكانوإن،حزموابن

،النصارىاللاهوتيينومن،وغرهم.القيموابنتيميةوابنوالقرطبىكالقرافىالمسلمين

نإالمقدماتهذهمن،المتنوتناقضالسندانقطاعبينالإنجيل:مبحثفىسنذكر؟

تعالى.اللَةشاء

.9ق،اقا!طوط:الجميلالرد)1(
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؟"الجميلالرد"كابالغزالىألّفهل

النصهذانسبةتوثيقفى(شدياقروبيرالأب)بذلهاالتىالمحاشلةأنريبلا

لدىانطباعاًتركقدأنهذلك،موفقة-فيهاالمبذولالجهدرغم-تكنلم،الغزالىارر

حامد.ألىقلمالىالنفيسالأثرهذاسمبةصحةفىكثيرأيرتابيجعله،القارىء

،القارىءخاطرفىزرعهفىشدياقأفلحالذىالانطباعهذاوراءإلسببولعا

أصيلةتكنلم،الكتابنسبةتوثيقفىوظّفهاالتىالعلميةالعناصرانإِلىيرجع

النمرصعوبةحول،نفسههوأثارهاالتىالتساؤلاتعنفضلاًولاقوية

أحطأنذلكعلىورتب،حامدألىقلمخصائمىمنليسذلكوأن،واستغلاقه)1(

!!اليهونسبه،أستاذهأمالىّمنقيدّهالذىهوالغزالىتلاميذ

الكتابنسبةحاجةمنأكزالعلمىالتحقيقإلىالفرضهذاحاجةإن:أقول

اضوثيق!اإلمى

نا:-مطمئنين-نقول،وباطنيةخارجيةنقديةدراسةللنصدراستناوص-

.تردأنمنرأعمقوآكداقوىحامدألىإلىالكتابهذانسبةصحةعلىالأدا،

كتبهمااذلكمنالهامةالمصادربعضيىحامدألىشالىالكتابذكرتفلقد

لاعلىالر-دمقالتهالجتطبب!لىالطيبب!يىابالخير-اافىاْالباحث

فيها:جاء)2(،المسلمين

ايلغة.تمكنهعدإلىجع2،عليهواصتغلاتالنمرصعوبةان:ونقرل،شدياقروبيرمقدمالتانظر()\

ثتى!هملبتهعمت!بلهـوأصاليبه.انتى

9391صبا!لوقدرها21، Paul Sbathمباحث-:عوازخترىالنصلملساءرمالةدئرشضمن،م
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كتابهفىالغزالىمحمدحامدابوالعالمالامامعنهمالرأىهذاحعَىوقدإ

خصْمٍمنلأنها؟عاليةتوثيقيةقيمةهذهالخيرالىولإشارة")1(الجميلباشدالمعروف

حامد.لألمطعنيد

الغزالى،إلىونَسبتهالجميلالردكتابإلىأشارتالتيالكتبتلكبينومن

محمدالسيدوضعهالذى"الدينعلوماحياءاسراربشرحالمتقينالسادةاتحاف)

:)2(يقول،!3911بمرتضىالشهيرالزبيدىالحسينبن

جاء،الركبانبهاسارتالتىالغزالىمصنفاتذكرفىعشرالتاسعالفصل"

غيرمنعلىالردفىالجميلالقول":كتابهالغزالىمؤلفاتضمنمنأنفيه

."الإنجيل

المتوفىباعلوىالعيدروسشيخبنعبداللةبنشيخبنعبدالقادرمعهذلكونقل

:كتاببهامشالمطبوعأ)3(الاحياءبكتابالأحياءتعريف":كتابهفى3801عام

:العيدروسيقول.للمرتضى"المتقينالسادةإتحاف"

علىالردفىالجميلالقول:كتاببينهامنويذكر...مصنفاتهمشهوراتومن

الإنجيل.غيرمن

الجزء(9958)رقمتحت:الأولى:مرتينأوردهقدخليفةحاجىأن؟

الجزء)فى(0659)رقمتحت:والثانية،الجميلالردبعنوان،352صالثالث

.(584صالرابع

رقمالمجموعفى22رقمتحتفأوردهGAL:بروكلمن؟ذكره

.باستنبولصوفيابآيا2246/2247

ع!ءشوهو،امrا5ء715شةهذ.مقالتهالطببأبركتبوقد،القدماءالنصارىلعل!اءديية=فدميه

.بعيدةغكلبفترةالنزالىبحدعاصق،اليعاتجةانصارى

.ا-76177:ء!اسابقاالمصدر(1)

.42ص1-المنقيناددةإخاف)2(

()r3صابرا:ا!سابة-االمرج!ط.
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نأ،الغزالى)1(لجؤلفاتالتارجمييايتر:فىحورافىجورجارركتورا!ترىَ

وهو،!294سنةالغزآلىالفهقد،الإنجيلبصرجعيسىلإلهيةالجميلكابْاشد

النظر،ومحك،الاعتقادفىوالاقتصاد،احملىاوميزان،القدسيةسالةابامسبر-

اسلم.اومبار

دونللغزالىونسبه،الجميلالرد:مخطوطوصفقدماسينيونلويسأن؟

وهو(3291--العدد)الإسلاميةالدراساتمجلةفىنشرهاالتىدراستهفىتردد

.)2(ونشرهالفرنسية01-ْ!اشدياقالأبأشاهـعلىالذى

منأىفىالجميلالردكنابإلىحامدأبويشرلملماذا:هوسؤالييقىلكن

عادته؟علىالأخرىكتبه

منها،فصولإلىأوكتبهإلىيشرأنالغزالىعادةمنكانتلقد:أقول

بينمنفهناك،ومصنفاتهكتبهجميعإلىيشرلم-الحالعواق-فىلكنه

.اليها)3(يشرلمكثير-الجميلالردغر-مؤلفاته

جرت:فقدالكتابهذاإلىإشارتهموعدمالمسلمينالمؤلفينسكوتعنأما

على،والنمرانيةلليهوديةالنقديةوالدراساتالأديانمقارنةفىالمسلمينالعلماءعادة

بعينه،محعاباًليسذلكعلىومثالنا،مادتهممنهايستقوناقىالمصادرذكرعدم

المسلينالتراجمكئابصمتولعل،الحقلهذافىمؤلفاتمنبأيديناماكلوإمما

محعابهفىالإنجيلنصوضمنالمحزالىموقفمننابعللغزالىالجميلالردذصوتفاديهم

نسبتهوردّالإنجيلتحريفإثباتالغزالىمنا!يالقارىءأنوذلك..هذا

فدحضبوحيهالنصارىافتراضاخذانه-الغزالى-يم!ررهذاان.،للوحى

ضهافت--فىدعواهلبتوالايختيراصض!هذاوائمررايببيلإح-!جمي!همعتقدحضا

حسنا:للنصارىيقولبالغزالىوكأننا.بوحيهيؤمنونالذىالنصهذامنمعتقداتهم

إذاً-يلتبلىأوتحريفعليهيلىخل!لموأ؟له،بهموحىالكتابهذابأنتؤمنونأنكم

الحلأرو7،4المجلدط-ام959شةد!بم،فى"اممويرJAOSالاْمركيةالر!ةالجمعيةمجلةفىننر1()

المتدمة.:الضالىمؤلفات:انظر،332-22هص

عن:نقلاًالنرةلهذ.ضدكاقالأبمقدمات:انظر)2(

033-623,.TomeVl.)3291( ppصي!ه!رو!ا"ن!كا

الابمْةحوراقدراسة:أنضر)3(
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وجا!هـ.عليهيزيدثم،العلمذانأكسلفىأعلمه!يسا!ىحتى،ا!لماذاكمنتى

يمش،ذاكوإذ،هـغَائِنِهِغَوْرِهِصتاحلماصاحبعليهيطلعنمماعلفيظلع؟درجته

صهمه-قبلىالمذهبرذأنفعلصتُ،...حقاًفسادهصيدعيهمايكونأن

.1()1(عرو-مملنضوالاصلاع

:رليقر،الجداجةطريقتهصجانبأ()2(الاعتقادفىالاقتصاد)كتابهفىويذكر

عليهاضهايقمنموإنْفإنّه،ومسلماتهالخصممعتقداتمنمأخوذًاالأصليكونأن"

كليهوامتنر،قياسنافىأصلاًإياهباتخاذناانتفعنا،عقلياًولاحسيًايكنلمأو،دليا

."..لمذهبهالهادمالانكار

دراسةأولاًالمقدصالعَتاب3درفإِنه،"الجميلالرد"كتابفىنجدهماوذلك

صتبهيسلمونصيماوجاراهها،وفرقهم3ومذاهصالنصارىعقائذعلىواطلع،جيدة

تقليدفىوجهودهها،الأصوللهذهفهمهمسوءلهممبينًا،جدالهمفىبداثم،أصول

التىالمرضولتأشيلهمنسادحوقالكتابشدأر،اغدماءاالفلاسفةوتقليد،كبرائهم

عنده!بماردها،السلاءعديهعيسىإلهية:هىرئيسيةواحدةمسألةفىبهايؤمنون

يذهبو!فيماالحجةتعطيهملاوأصولهمصهمنصركانتفاذا،لهممسلّمةنصوصمم

السبيل،هذافىإِليهيستندونشىءلهمد!قفلم،السلامعليه،عيسىالهيةصتاليه

.وينهارمذهبهميتهدموبذلك

.01ق:الخطوطمثلا-:انظر

فىالمعروفحامدألىرأى-الكتابثنايانجد-فىفانناوكذلك-

1("المقاصد:كتابيهأصحابهونقض،تبيانهفىصنّفوالذى،الفلاسفة

:يقول،ورسائلهكتبهفىيكررهيزلولم،أالتثافت9و

وأدط،مكتسبةالنبواتأنفىالفيلسوفيقلدأنالقائلهذاعلىفيجب..."

الواحدلايصدروأن،الجزئياتيعلملاالبارىوأن،والفسادالكونيقبللاقديمالعالم

...قدرةولاحياةولاعلمبذاتهيقمولم،مجردوجودالخلقاتهوبان،واحدالأعنه

الحديثةالكتبدار،6ط،محمردعبدالحل!ارركوراتحقيق،301ص!"الضلالمِنَالمنقذ115(

.ةهربالفا

تاريخ.بلود،بالقاهرةالجندىمطبعة،أبرالعلامصطفىاسثت!ائرةمن27عى)2(
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كلاابصيهـخعيسىألوهيةمنبهتؤمنونماخضاسهتحَم!نثهبتبهنناقضوَرادعونا؟

أيديوَر.ب!تالذىالانجيلىلأ

اممتابانسبهَأصالهَفىالتراجمأصحابضحَكقدهد!ا!زالىاموقفولعلى

فكيفوإلأّ،منه،شأنًاأقلّلهكتباًذكرواأنهمب!،ذكرهعنفأحجموا،للغزالى

!؟الغريبالسكوتهذانفسز!

الأخرىالغزالىكتبزكاشض2يضتهرلمالكتابهذاأنوهىأخرىنقطةوهناك

إلينايصلفلمالناسبأيدىالمتوافرةنسخهقفتوفذا،بغيرهعنايتهمالناسبهيعنولمض

.منه)1(ثلاثأونسختينغر%2

-.هذا
جعلتحامدالىبؤلفاتكثرةلعل:أتولاخرىشاحي!ومن،لاحرومن

أشهردذكراكتفتثمومن،والاستقصاءالتتبعصتحِلىفىوالفهارس!الاعلامكتبأ
أ.

عنيقولاذ(السعادةمفتاح):صاحبتصرجمنيفهمذلكولعل،فحسبكتبه%
لى:االضأ-

.%

معرفةلأحديتيسَّرْولم،والاحصاءالعدةحدعنخارجةورسائلهوكتبه9

فىالشةيقدحلاللنصالخارحىالنقدان:نقولوكذا،")2(كلهامصنفاتهلاعاء/
1005.

الغزالى.الىالكتابهذانسبةصحةإ

النسبة،هذهلصحةموثقخيررأينافىفهوالكتابلنصالداخلىالنقدأما

جوهريةنقاطعلىيقف،وآرائهبالغزالىشاملةمعرفةلديهوتكون،النصيقرأفالذى7

ح!في!ماونسوق،الجميلللردتأليفهفىالغزالىأصالةحولريبةأدفىنفسهفىتبقىلا

لذلك:ئماذ!

تهافت":فىالفلاسفةعلىالردفىحامدأبونهجهالذىالمنهجإن+ب

الىهوأثارولقد،!الجميلالرد"فىعليهسارالذىمنهجهنفسهو!الفلاسفة

لأ:فقالكتبهبعضفىذلك

علىيقفلامن،العلوممننوعفسادعلىيقفلاأنهيقيناًوعلمت.."

صابق.ج!صِ-افاثاسِفاسىارر!را)1(

.افصوثست؟NAYء-افضر)2(
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.1(المرسلينبإكذابفيهوصرحوا،المتشرعينقواعدبهنقضوامماذلكغيرإِلى

الأقيسةببناءوشغفه،القياسىالمنطقمنمؤلفهتمكنيجكسوالحَتاب-

:يقول،افطقية

:فنقولمنطقياًقياساًالمقولالرأىهذامنلننظم...

صُلب.المسيح"

بإِله.صلبمماتىءولا*

باله.المسيحمنشىءفلا..

،(9ث:الخطوط)"إغ...الكبرىمنععلىيقدرونلاوهؤلاء

فىمراراًليستوقفك"المنقذ"و"الاحياء"مؤلف،الصوفىالغزالىوإن-

معجزاتفىورأيه،اسلايةاعلىالنبوةمنزلةعلوفىرأيهمثلاانظر،الجميلالردكتاب

نتاثصتهوالذىالفعلهذامثلأراهمفاذا":يقول،والأولياءالأنبياءوكرامات

اررنياامصايبنفوسهمفىوحقّر،أسبابهمنالاستكثارفىرغْبهمالصالحةالأعمال

."...لامهاوآ

عليها(دعاالتىالتينشجرةأى)يبسهاأنعلىدليلذلككل"؟ويقول

وسقوطهالجبلنقلَ-بالولاية-لهمأثبتقدلأنه،الأنبياءكراماتبابمنكانانما

.ْ"يبسهامنأبلغوذا!ك،البحرفى

(23-22:انحطوط)

:لفيقرالصوفيةشطحاتفىالغزالىبرأى"*الجميلالرد"فىونلتقى-

،!يييبجإفىفع!لمتايخ!.جاعةذلكمثلفىو-ولقد..."

إع؟أ!تما

الحلايلم!لم!هط!حلإ!

قالحتى،المقالفىالتحفظعنالشاغلةالأولياءأحوالعلىمنهمذلكوحمل

."تحكىولاتطوىالسكرومجالس،يعكارىهؤلاء:بعضهم

(35:انحطوط)
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فهذا...":يقولإذ،لياء9الأعلىالأنبياءتفضيلىفالمعروفبرأيهنلتقى-

1(الأنبياءدرجةفىااجسرالذينأيضاوللأولياءبلللأنبياءثابت

(64ق:لخطوطا)

والغزالى،الأشعرىالمذهبحدودفىللتأويلالغزالىحبنعدملاأنضا؟-

الجميل:الردفىجاء،خلافبلاالأشعريةأعيانمنشإت

عدمفىاشتركالمّا،السلامعليه،آدمحقفىذلكمثلوردوقد..."

قائل:منجلقالحيث،العاديةالأسبابعنالتكوين

(75:صصرةأتسحملط!ش!مم!-!!اْد

منيكوَّنلمأنهالىإشارة،قىلقدا-هـ-ور-هـخلقتهاانمالدعز-!علمتلأاللة

r(2ق:الخطرط)."بقدرتهكوِّنوإنما،منى

الغزالىرأىمناقشةعنوبعيدًا،الالهيةالصفاتفىالكلامعنوبعيدًا

:أقول،منهاوغرهموالأشعرية

تتبعهعنالمجاليضيقومما،ذكرنامماغيرهاجانبالى-الاشارةهذهان

وهو،الغزالىأبوحامدكتبهقد،"الجميلالرد)كتاببانيقينناتعمق-هناوذكره

النادرةعبقريتهمنهامجانبعنلناليكشف،مصنفاتهقائمةفىوثقةباطمئنانيوضع

عىجtالموصونشاطه
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الكابعوىعننحبذة

ألم!لمجادلةفى-الغزالىسبقواالذينالمسلمينالعلماءمنواحديخصصلم

إلهيةؤ-مللهماختلافعلى-النصارىعقيدةعلىالرّدفىبرأسهكتاباً-الكتاب

والجاحظ،الفيلسوفالكندىكثبهفيمانظرناولو،السلامعليه،عشى

،ابادىالأسدعبدالجباروالقاضىأيوببنوالحسنوالعامرى،الطبرىرلَنْ(بنَ(

حزموابنوالباقلافي،البلخىالكعبىالقاسموأبو،والاسبهافي،الوزاقعيحىرابو

قدأنهموجدنا-وغيرهمإلبيروفىالجوينيالمعالىوأبو،الباجىالوليدوأبو،الأندلسى

متنهاوتناقضمحعبمسندانقطاع:مثلالكتابأهلمجادلةفىمهمةمسائلجملةعالجوا

تحريفهبعدمهابقىماوإبراز،ا!بمحمدالبشاراتوطم!،وتعاندهوتناكره

بابها.فىالمهمةالقضاياهذهآخرالى..انحتلفةعقائدهمفىومناقشتهم،وتبديله

الالهيةزعمدحضعلىأالجميلالرّد)-كتابهقمرفانهالغزالىحامدأبوأمّا

كتابه:يبدأوجدناهثمومن،السلامعليه،لعي!ى

والجمودوالغباوةبالتقليدودمْغِهم،عقائدهموطبيعةالنّصارىفىرأيهبذممر-

ونقدها.عقائدهمفىالنظرعنالعقلىوالعجز

حدٌعلىواصنها،بالمسيحتعالىاللةذاتتعفقفىالفلاسفةتقليدهميدحضثم-

!إثالبدنالنّفستعفقفىالفلاسفةقول

المحضة،عيسىبانسانيةمم!رحةنصوصاًوالرصائكالأناجيلفىأنّيبّينثم-

.محال(مايّدعونعلى)عليهالإلهيةإطلاقبأنّشاهدةونصوصّا

عليهالالهيةإطلاقفىتجوّزتالتىالإنجيليةالنصوصبيانفىيشرعأنوقبل-

نأ:خلاصتهماعلميينأ!لينلمبر(الاتحاد)لةمساًفىتجرّزتالتىالنصوصوظك

،؟تبد!والتىالدلائلبينالجمعوأن،المنقولصحيحيعاندولايناقضلاالمعقولصرج

ممكن.متعارضةظاهرها
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..موهمهيوحناإنججلفىوردتالتىالنصوص--وأمانةدقةفى-يسولَىثم

تؤكدالتىالأخرىالنصوصوتلك،عيسىعلىالإلهيةإصلاقفىشبهًالهمومثيرة

الإشاراتويبرز،فرثاالمجاهـالذىويظهر،رصيناًعلميًاتحليلاًويحللها،المحضةإنسانيته

.أخرىمعانإلىصرفهاالموجبةالظاهرةحقائقهاإرادةعنالصارفةوالقرائن

وخامساً،مرقسإنجيلمنونصًا،يوحناإنجيلمننصوصثلاثةيسوقثم-

بحسب-نفسهعلىعيسىأطلقهاالتىللحلولالموهمةالألفاظيحللثم،ا!يوحنا

أنه:صراحةتفيدالتىالكثيرةللنمحوصطبقًاالظاهرهمعانياعنويصرفها-أناجيلهم

عندمنحسنةأعمالاًيريهموداع،وخائف،ربهإلىومتفرع،ومُغطىً،مُرسَل

.آخرهإلى..اللة

منوملزوماتهالوازمهاثابتةإنسانيتهأنوهىالحاسمةالنتيجةإلىوينتهى-

والعطش،،والألم،والجوع،التعبمنالانجيلبهاوصفهالتىالإنسانصفات

.إغللَةوالمغايرةوالخضوع..والتوهم،المعرفةونقص

اليومُذلكأئا":13:32مرقسإنجيلفىلقولهالفارغتأويمهميناقم!ثم-

.!وح!هالأبإلاّأحدٌولا،الإبنولاالملائكةولا،أحديعرفهافلاالساعةُوتلك

نصوصهمعلىبناءًلهمويفسرهاأالأبَدحياة)تفسرهمفىتخبطهمويظهر-

."المسيحيسوعوبرسولهالحقالواحدبالئةالإيمان":بأنها

أنا!:فيقولبانسانيتهيصرحعي!ىأنالسادسالنصفىلهمويوضح-

-3؟-:محنىاللة

يؤذنلماواحدوالأبأنا":ولفظأالحلول!لفظاطلاقأنعلىينبهثم-

البتة.باستعمالهأمتهمنحدٍلاًولا،اء!لمحمد

المغا-سةالثالثةبالحقيقةودعواهموالنّاسوتاللاهوتفىشبهتهمعلىوهـكز-

النفع!،طويلبارعمحكمبجدالويدحضه،بالمسعيحتعالىاللّهذاتتعلقمنالناشئة

.!النظردقيقمنمباحثةوهذه":بقولهيصفه

السؤالعلىبناءًالسلامعليهعيسىيدعلىالخوارقظهورحكمةيوضحثم-

الهيته.علىآبةليسذلكوأنّ،والطلب
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عيسىعلى(الرّب)ولفظ(الإلىَ)لفظإطلاقأننصوصهممنكأضر!و-

.ظاهرهحقيقةعنمصروفمجازىإطلا!الانجيافى

لهملايحقق،السلامعليهعيسىاعلىوالنبّوةتعالىاللةعلىالأبوةإطلاقأن؟-

امتيازاً.اًوخصوصيةلهميثبتولا،غرضاً

الجرأةرسَنَأجرّهمالذىالجهلمن-رأيهفى-فانه(الفداء)فىقولهمأمّا-

..المؤمنينوأوليائه،الهادينأنب!ائهوعلى،اللّهعلى

التىمعضلاتهمأعظممنوهى(الأقانيم)و(الكلمة)"معضلةإلىوينتهى-

عندهم.الثابتةبنصوصهمويفندها،السلامعليهعيىإتهيةبهامثشينعليايعوِّلوذ

فىالنّورأنإلىوينتهى،العْالمنورعيسىوأن(النّور)معضلةيعرضثم-

برؤية)المصّرحالنصفهمفىشبهتهميفنّدكا.(الهداية)بهوأريدأطلققدالانجيل

نفسه.الإنجيلتصريحاتمعتمداًعلىويؤوله(عي!ىليومإبراهيم

بوصف،المسيحلاتهيةزعمعلىفيهايعتمدونالتىاللفظيةشبههغيردثم-

يبرزبماالشهةهذهتحليلفىويفيض،مريمإلىألقاهاكلمتهبأنهلعيسىالكريمالقرإن

إلىالاَخريندعوةعلىالحرصمع،ؤالقراءاتواللغةالجدلعلومناحيةمنتمكنه

السبيل.سواءوإلى،الحق
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بأعحولهوالحريفالنصتحمينخطة

وهى:،فسخئلاثبينالموازنةصعلىِقامتفقدالنصتحقيقخطةأمّا

سطراً،دثرأحدومسطرتها،2247رقمبإستانبول-صوفياآيانسخة-

.الهجرىالسابعالقرنفىكنبتأنهاالخطوطخبراءررى،جيدبخطكتبصَوقد

.(الأصل)بلهاورمزنا،أصلاًالنسخةواتخذناهذه

بالحروفلهاورمزنا"ه828رقم(هولندا-لايدناجامعةنسخة-

.ء6101نسخهاوتاريخورقة22فىوتقع.(1)(لا

لهاورمزت،باريسفىم9391عامنشرهاالتىشدياقالأبنسخةثم-

.2246رقمصوفياأيانسخةعلىثدياقالأبواعتمد(ش)بالحرف

بينالفروقاتمنأثبتفلم،الحواثىمنبمزيدالنصكاهلأثقلأنأشأولم-

جانبإلىالهامشفىوضعتهوقد،المعنىتوجيهفىبالذاجوهريًاكانماإلاحسخ

والتركيز.الاختصارعلىالحرصكلحرصتوقد،والتعريفاتاوالشروحالتعليقات

والرسائلالأناجيلأصحاب-اللاهوتيةبالاعلامعرّفتقدكاأفى-

الأناجيل":عنوانتحصَمستقلةدراسةفى،الأصلفىالغزالىهاأورالتى-المقذسة

مهم،لكلواضحةصورةبتقديمفيهاعنيت،،المتنوتناقضالسندانقطاعبين

.تراثمنإليهينسبولما

الأناجيلإلىونسباالغزالىأوردهاالتىالنصوصبِعَزْوِالاعتناءغايةعنيت؟-

الاعرافى.قاصمالدمحورالأستاذمثكورأأهمانعا1()
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ءضء4
موضوعيةلاظهر.بهنفسىالزمتم!ثوهو،اط!ام!غ-فى6اواثبّض،ا-ِساإئاااو

وضبْطه.ودقتُهنقلهصحةُلناظهرولقد،التحاماأواضلفيقاعنوبعدة،اون!الىا

:اًخيرةكلمة

عبدالعزيزالأستاذترجمهاالتىالنسخةبيدىوقعت،التحقيقمنانتيتأنبعد

مقدماتمنبهاماوترجماليسوعىشدياقروبرالأبنشرةِعنحلمىعبدالحق

العربية.اللغةإلىبالفرنسية

النصأنرأيت.المترجمالأستاذمحمبهاالتىَالمقدمةوعلىعليهااطلغتأنوبعد

الفرنسيةإلىالمترجِمَيْنمنكلبهقامالذىالجهدوأن،العنايةمنمزيدإلىبحاجة

والتوثق.والتحمقالعلميةالدراسةأماالبابيوصدلاوالعربية

راهب-وهوروبرالأببهقامالذىالجهدفإنثىء،كلورعَم

تقديرىيستحقبنشرهوالعناية،الفرنسيةاللغةإلىالنصترجةيسوعى-فى

للغربيينويَسَّر،النفس!ةالإسلاميةآثارنامنأثرخدمةعلىتوفّرقدلأنه،وشكرى

عليه.الاطلاع

النصّيفقهبرروبرالأبأنأذكرأنعلىّتفرضالعلمأمانةفإنذلكومع

علىعبارةاو،كلمةعلىكلمةيرجّحوكان،المواطنمنمحثرفىجئدبشكلالعرلى

بعضأثبتناولقد،الغزالىبتراثدرايةلهمنعل!يقرّهولا،عليهلانقرهمما،اخرى

الابثروبر:لذلكنموذجإلىهناونشير،الهوام!قفىذاك

.!القمررالااَالأ-َلقدَ"

ا!صلاصل:

.!القمرا!ر!ْعلىإلاتخفىفلا،تْ-9

شكولا،(أدثىأوأعمى:اكطمه)كلمةمحل(إته)كلمةوضعقدفهو

يقلهلم-يقينًا-الغزالىأنعنفضلاً،مقبولغيرُالصنيعذلكمثلعلىيترتبماأن

.يُردهوة

فىبحريةتصرفَقد!عبدالحقعبدالعزيز"المترجمالاشتاذفالتَ،وكذاطث
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اصاسعلىمبنىيخرالنصفىتصرفهجعلمما،يديهبينانحطوطاتتكنولم،النص

.شدياقروبيرالراهبأخطاءيصحّحلمأنّهكا،انحطوطةالأصولمن

،افاذجبعضأسوقأنوحسبى،النقطةهذهعندطويلاًأقفأناحبولا

.داعبلاالنصفى-الممنوع-المترجمالأستاذتدخلتوضحالتى

العربية:الترجمةمن237صك!

.فغلطراالقياسقبيلمنذلكجعلواأنهمأحدها:المترجميقول

فغلط.القياسقبيلمنذلكجعلواإنأنهمأحدها:صول11وفى

المترجم:يقول،246صوفىيه

....أحرىفبكم

.....الذى-بالحرى-فيكم:الاضولوفى--

":المترجميقول258صوفى8

...صفاتأنفاتهمكيفالقولهذامنفاعجب

...صفاتأنفاتهاكيفالعقولهذهمنفاعجب:الأصولوفى

الجهدمنتقليلالخالفاتلهذهاثباتناوليمفى،المشابهةافاذجهذهغرإلى

كليهما.الباحثينمنالمبذول

للنصروبرالأببهاقدمالتىالمطولةالمقدماتتلكإلىأضرحلمفالمقوكألك

جدًاباهتًاالأصلىالنصجعلت،اضافيةمقدماتمنالمترجمعليهزادهوما،الأصلى

ثلاثمائةبينمنصحيفةتسعينحوالىنصيبهفكان؟المسهبةالمقدماتهذهضوءفى

وليس،منهجىغروالمقدماتالنصلينالتوازنعدمأنرأيناوفى،صحيفةرخمسين

فىجهدهاستفرغقديكونالنمىيبلغحينالقارىءأنإذ،الأصلىالنصمصلحةفى

أشرأنأحبمسألةوثمة،مباشرةبالنصأكثرهايتعلقلاالتىاقهيداتظكتحصيل

النص،يدىييئحشذانحشدهاالتىالمقدماتتلكأن:وهى،المقامهذالنىاليها

منالنصكفهمإنه!ععبحيث،عليهالتأثيروفىالقارىءتوجيهفىتتدخل

اعادةالىيدفعناوهذا.أحكامهعلىوتوثراجتهاده/تقيذالتى،المقدماتهذهخلال

المحضة.النصرصكواهلبهانثقلانتىوالمقد!اتواقهيداتالشروحتلكفىالنظر

43

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ثت

+اَ!!

!

كب.

ي!لأ-

لا!كب\

!لأ/

إ!فم

ثض!!ى

اي

؟!

33أأ

ألمأل

6

3!

ي!

!11

!.6

أ

*9

http://www.al-maktabeh.com



41

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)1(توطئة:

النصارىعنديسمىماتكوِّنالتىالأربعةالأناجيلعنموجزةدراسةهذه

وأسفارالتوراةأو"ألقديمالعهد"جانبإلىيكوّنالذى"الجديدالعهد"

يأخذون،دينهمكتابويعتبرونهالنصارىيقدسهالذى،المقدسالكتاب-الرسا!

عليهويؤمسِّمون،ذلكغرإلى...،بالرسلا-فاصوالالهام،التثليثفىعقيدتهممنه

ا!ىالكتابرهذا.الناسبينوينشرونهبهويب!ثرون،وأخلاقهمأحكامهم

ووحىبإلهامَا!هـكتورضصحابهاينيهاا-فسقةأالمقد10عند-الجدلد

س-!-.رعاياهامنوكثكلورجالها،!!هالكنسة

الدراسةيستأهلفهو.عندهمالمثابةبهذه"الجديدالعهد"الكتابهذاولأن

علىتركزأنينبغىالدراسةوتلكم،الموضرعىالمنهجىوالنقدوالامتحانواقحيص

هما:،مهمتيننقطتين

السنَّدَ.نقد-أ

المتن.نقد-ب

الجدلأرأالأديانمقارنةعلم!أن-الصددهذافى-أذكرأنلىويجدر

المسلمين،العلماءكبارمنفائقةبعنايةحظىقد،بخاصهًوالنصارىاليهودضدالدينى

الكريم،القرآنلتوجيهاتثمرةكانتأالأديانمقارنةبعلماعنايتهمأنفىشكولا

الناحية.بهذهوعنايته

التىالاًديانمقولاتبإيراداهغقدأنهيجد-احمهعزّا-اللةكنابفىوالمتدبر

تكلّم.وفسادهايطلانهاعلىوبرهن،وناقشها،التنزيلإبّانومسيطرةسائدةكانت

وفصئل،وحفل،وغرهم...البعثومنكرىوالدهريينوالنصارىاليهودعن

بمعزليكونلا،إليهاالناسودعوة،وتثبيتهاالصحيحةالعقيدةعرضلأنالأذلكوما

!هاعنوالبراهينبالحججاللثاموإماطة،الباطلةوالمذاهبالعقائدمناقشةعنأبدأ

!إلِقال؟،الأشياءتتميزوبضدها،دعواهاتهافت،مبناهاووِهاء،وزللهاوخطلها

الأخرىوالمذاهبوالأديانالعقائدعرضفىالكريمالقرآنمنهجإن:ونقول

هى؟،لمقالاتهاالمستوعبالدقيقالأمينعرضهفىذلكتمثل،منهجيأموضوعياكان
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الحقوبين،وفنَّدهاناقشهاثم.معتنقيهاا!سنةأعلمرويةأو،كتبهافىمسطورة

الباطل.إبطالخلالمنإليهالناسودعا،عليهوبرهن،وأظهره

مقارنةعلمفىالصالحوسلفناعلمائنامنوكتبألفمنبعضنذكرأنويحسن

نهم:،الأديان

حامدوأبو،الجوينىالمعالىوأبو،والشهرستاقحزموابنوالجاحظ،الكندى

القيموابن،المغرلىيحى،.:السموأقبنتيميةبنوأحمد،عبدالجباروالقاضى،الغزالى

الباجى،محمدبنوعلى،اسازىاوالفخر،الخزرجىعبيدة،أبو،والقرطبى

،زادةجىوباجه،الهندىاللةورحمة،القرافىادري!بنأحمدالعباسوأبو

.)1(أجمعيناللّهرحمهموغيرهم،زهرةأبوومحمد،والجزهـى،والساباطى

الدراسة:مهج(2)

شخصاً،ضخصاً،رالرسائلالأناجيلأصحابذكرعلىالبحثهذافىسرنا

بحالهم،الجهلأى،وسيرتهمحياخهمعنالمعلوماتفىالشديدوالنقصالغموضمبينين

هذهسندانقطاعبيناوبالجملة،السلامعليهعيسى،الرسالةصاحبعنوبعدهم

والرسائل.الأناجيل

وتكاذبوتهافتتناقضمنالأناجيلهذهعليهتحتوىمماجانبإلىأشرناثم

ودوائروضراحهاأناجيلهمومف!رى،ومؤلفمهمكتّابهمعنناقلين،ووهاءوتعاند

معاونجهم.

31،ورحنا:

ثم،نصارىلاهوتيينلعل!ماءنصوصاً-وإنجيلهيرحناعنحديثنافى-سنورد

مجالثمةكانإنللشأناهأفىالمسلمونالباضونذصهماببعضذلكعلىنعقب

لذلك.

وابصارىالودضدالديخىالجدلأو،الأديانمقارنةعلممصادرعنثراسةْالطورهتهكاب!ذ11(

المدين.عند
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استحالة)عنوانتحت،يوجناإنجيللتفسيرمقدمتهفى!مارض!جونلايقول

:(التوكيد

يوحنا!"الرأبعبالإنجيلىتتعلقالتىوالمعقدةالهامةالمشاكللمناقشةنأفىحينأ

حولمشكلةتوجدلابأنهمقدماًنعترفأنوالمفيدالمناصبمنأنهنجد،وإنجيله

...لهامؤكدحلإيجاديمكنأوكاتبهبالإلمجل9التعريف

المؤلف؟إنه:قيلالذىأيوحنا"ادهذاكانمن-

عاشق؟أين-

إنجيله؟كتبالجمهورمنلمِن-

عليها؟يعتمدكانالمصادرأئ-

مصنّفه؟محبمتى-

،0001متباينةأحكامتوجد،غرهاكثيروحول،الأسئلةهذهكلحول

بقوله:مقدمته!مارشجون"و!ضم

منيكنلمان،الصعبمنأنهنجد،جعبتنافىماكلنُفرغأنوبعد..."

.،إ!يوحناإنجيلمشاكلحولالاحتمالمناكزثىءأىتحقيق،المستحيل

خلالبأنهالاعتقادالمستحيل.منأنه):نفسهالباحث!قىاهذاو!ى

من!يوحنا"يدعىشخمىقام،الميلادىالأولالقرنمنضرةالعشر-أالسنوات

،زلد!لمهـ!نئادفيحنا!ط!كرأنه!كونأنالممكن

،يسوععنوفرةمحلوماتلدبتحسعتقد..أصيننالحورإالتلادذ!الا

ومرقمرمئى)المتشاكةالأناجيلمناكثرأوبواحددرايةعلىكانأنهالمحتملومن

الخاصة،طا"لفتهبهااختص،يسوعلقصةجديدشكلبتسجيلعندئذفقام،(ولوقا

.،)1(المعمدان!وحنأتلاميذبوجودمتأثرةكانتكا،عالميةنفسهاتعتبركانتالتى

)1(7691John Mars", SAINT JOHN, pp 08,02 Penguin Books

م7891سةبالقاهرةوبةمجةلرالمحةالضالدمصلعرفىالمحثعبدالوهابأحمدللأستاذوانظر

.71،321-7.صر

؟!ا
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العالمتتخلاأنتستطعلمإلدقيدة:المسيحيةأنالأمريكيةالمعارفدائرةوترى

اجديدةبالثقافةوالتأثرايمهوديةاعنرثتهماقوةعلىالارتكازدون،الاغريقىالروماف

ميتالأولىاعفقراتأنذلك-اهدل!اثلمسَيحيةالاغرالتا!صثيرأن،بهاالمحيطة

فى:فلسفىرواقىشعرىأسلوبإلىبوضيرحتشرإنما،يوحناإنجيلصدر

-----ص--------ا!لمة)1(.

-.س

ومن،هلّينئاًكانذلكوبجانب،مسيحياًكانيوحناأن":!جرانت"ويرى

يوحناإنجيليكونأنالمحتملومن...إغريقىأوشرقىبرلكنه،يهوديايكونأنالمحتمل

المدنهذهمنكلافان،روماحتىأوالاسكندريةأوأفسُنْأوأنطاكيةفىمحبقد

علىكانت؟،المحلادمنوالثافىالأولالقرنينفىالعقائديةللدعايةعالمياًمركزأكان

.أ)2(ببعضهااتصال

ورصالتهيسوعلحياةدرامياًتقديماًيعتبريوحناإنجيلأنجرانتالدكتورويرى

للتبشروكذلك،الكنائسفىوالعبادةالتعليمبغرضمحبوأنه،وكَلجيدهوموته

المسيحىالعالمفىجدلمحلكانتبموضوعاتيختصوهو،الكنيسةخارجوالدعاية

انت!ثرت،الثافىالقرنبلىايةأوالأولالقرننهايةفى(الهودىغر)الأممى

،وجودبلاشبحافجعلته،تيجرهـالمسيعمنلد

---------)إ-+اولم!وررلرز-ورا!لوتالهيالهلخحئفتجسد

ا!ثابهة،الثلات،!ح!لولبرسعلمعزكلأنحووجناأن!فاعحقد

إ)3(ا!إنجيلهمحمبقدوأنه

المؤلف؟هومن:بوكاى)4(موريسالدكمورويسأل

الاختلافشديدةآراءطرحتوقد،طويلنقاشموضوعالمسألة:قائلاًيجيب

.الشأنهذافى

(ENCYCL. OPAEDIA AMERICANA,9591 (Nء

فىا!لاصضةالدراصاتأستادجرانتكالفتنفرلهدريكللدكور(وتطورهاأصلها،ناجلA%):انظر،3(

.174،178صام579بدذطنيريرركالاتحادىاللاهوتبمعهدالمقدسالكناب

.2،3،561،661ص:السابقالممدر:انظر)3(

المعارفدارونثرتهترجمتهالذى،الحدكةالحارفضوءفىالمقدسةالكبعنالجهدةاللراصةصاحب41(

.م7891بممر
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*.نه!".

صنر%ْقولب(صلمان.أ)عنوينقل

ينتمى(يوحنالإنجيلحالياًاالمنشورالنمرربأنالاعتقادإلىيدفعضىءكلإن

نشرقد،اليومنملكهالذىالانجيل*بشكلهأنفيحتمل،واحدمؤلفصناكزإلى

.)؟("إليهأضافواتدوأنهم،المؤلفتلامذةبواسطة

ائلا:قي!كاى)موالدكمورويعلق

الصادرةفالملاحظات،المفسزونقدمهاافتىالأخرىالافتراضاتذممروفىوت"

الرا.الانجيلمؤلفييثيبهلةعنهناأوردناهاوالتى،المسيحيينالكتابأبرزعن

!إالكتابهذابابُوَةيتعلقفيماوالخلطبالغموضمغمورونأ!وحدهاهىتشر

التىفالأمور،كنرنزاعمرضع،يوحنالرواياتالتاريخيةالقيمةأن:ويذكر

!إصارخةالأخرىالثلائةالأناجيلمعتتنافر

تختلفلاهوتيةمرامىليوحناأن:الصارخةالاختلافاتهذهكولمانأ.ويعلل

!إالاَخرينالمبشِّرينمرامىعن

جانبعلىبأنهابوكاىيصفهاوالتى-الأناجيلبين-الاختلافاتهذهوأمام

:يسأل،الأهميةمنكبر

.،)2(يوحناأملوقاأممرقصأممتَىأنصدف؟نصدقأنيجبفمنإذن"

جاء،إذِمصق.8ًْ-فقدْالبريطانمةف-اءأما

بخخ!

مُؤوؤ--+-اورر!حبرمضادة-محابشك!ولامرلةطهـلابحضاإنجيلأمّا!
-

المسيح،جمبهالذىالحوارىهوأنهالكتابمتنفىالمزورُامماتاهذاادّعىوقد

،الحوارىيوحنا:هوالكاتببأنوجزمت،علاتهاعلىالجملةهذهاحضيسةافأخذت

يقيناً،أالحوارى"يوحناغرصاحبهأنمع،نصّاًالكتابعلىاحمهووضعت

.19-09ع!الابز.المصدر)7(

(A)39-29ء!ائبابؤالمصدر:انفر.
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منبين؟بيارابطهلاالتى،التورآةكتببعحنر!مثلكونهعنالكتابهذايخرجولأ

إليه.نسبت

ذلك،رابدةبأوهىولو،ليربطواجهدمممنىيبذلونالذينعلىلنشفقوإنا

الصئاديوحنابالحوارى-الثافىالجيلفى-الكتابهذاألّفالذى-الفلسفىالرجل

.111(هدىغ!علىلخبطهمسُدىًعليهمتضيعأعمالهموإن،الجليل

عنينقل)2(القيمكتابهفى-اللة-رحمهأبوزهرةمحمدالاماموينقل

قوله:(استادلن)

.،)3،الاسكندهـلةمدرسةطلبةمنطالبٍتضيُّفيوحناإنجيلكافّةإنّ"

ليست،الحوارىالصئاد!وحناإلىالإنجيلهذالنسبةالنصرانيةعلماءوإنكار

أنكرواإذ،الميلادىالثافىالقرنفىابتدأ"بل،فحسبالمتأخرةالعصورهذهوليدة

،بوليكاربتلميذأرينيوسظهرانيهمبينوكان،الحوارىيوحناإلىالانجيلهنهانسبة

النسبة،ظكصحةأستاذهمنحمعبأنهلحيهميردولم،الحوارىيوحناتلميذ

،أرينيوستلميذهولأعْلَم،بمليكاربتلميذهحتمابذلكلعلمصحيحةكانتولو

.انكالميا)4(شاععندماالنسبةتلكالأضرهذاولأعلن

تضمنتالذىالإنجيللأنهغيرهمنوخطراًاكئرشأناًالإنجيللهذاأنالواقعرفى

وركنإثباتهانصهويعتبرالألوهيةفهذا،المسيحلألوهيةصريحاًذكراًفقراته

وأساسالنصرانيةشعارهوفالتثليث،بهالعنايةمنلابدكانولذلك،فيهاالاستدلال

التوحيد.ديانةوبينبينهاالتباين

بيناً،اختلافاًالإنجيلهذاتدوينتاريخحولالنصارىمنالباحثوناختلفولقد

)1((ENCYCLOPAEDIABRITANNICA, 0691 (JOHN.

.3طالصلىالفكرروارسر(النمرانيةفىمحاضرات))2(

الفلسفةبينمزجت)لةرو-عيصق!شفتعللينئةالاو،58ص،السابقالمصمر:انظر)3(

،م.--ْ.أ)أساتنتهاأبرز.بركان(الأخرىالثرتيةوالفلسفاتالقديمةايونانيهْ

ثم،ايونانفدسفةدرسفقدالاَخرأما،الوثهإلىفارتدالأ!لدنم!إنيًكاوفام027سنةالمترفى(أفدوطين)و

---.َوالبرالمجةالبوذبةهناكقن!تتقىوورحمهىسإ

.58ص:السابقالممدر)8(
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يوحناستبهقدالاتجي!هذابأنالمتعصبينالمؤمنينمنوهو)(بوست)فالدكتور

:يقول،ميلادية69سنةأو،89سنةأو59سنةكتبأنهيرجح(الحوارى

،96!و،68سنةاشابعالانجيلىألف:الاتجيلذلكتدوينتاريخفى9هورن9

.الميلاد)1/مى89سنةأو98صنةأو7.سنةأو

-:رر؟ه!--هذااي!سيجيةالمصيادرجملىمعتمداًزهرأءمحمدا!س!لاما

المسيحانسادخخس!فكررقداشاسابعضأنوهو،خاصلغرضالانجيريهتص
4----.------م!.،حى--!--ء---هـ

نأحنا-!هـاالحقيقةقلكتقرركانتقا!فرقمنك!رينوأن،بإلهليس

.1إ)2(الانجيلهذااك!إ!يؤ!يكترو"هذبيالتإنجيلاًضيكتب

كتابوصاحب،5الخورويوسف،زوينجرجسمن!لىبهذاويصرخ

الأولْيقول؟الطالبينمرشد

-ا1ليسالمسيحبأنالمسيحيةيعلمونكانوالماوجاعماوأبيسونضرينطوسإن"

،!عندوغ!ررهمآسياأساقفةعموماجتمعفلذلك،مريمأمهقبليكنلموأنه،إنساناًإلاّ

الانجيليوأيكتبهلمممابإنجيلوينادى،المسيحعنيكتبأنمنهواقسوا،يوحنا لم.أ)3المسيحلاهوتخصوصىبنوعيكتبوأن،الاَخرون

اشهرها،،مفسدةاصقاتهرلبعضإفناءهوبكتابتهالمقصد":أنالثالثويرى

فىالأوائلالنصارىترسيخوخاصةوموتهالمسيحناسوتشأنفى،كذبةمعلمون

.ا،)4"000ْونحلصهموفاديهمربهموناسوتلاهوتبحقانيةالاعتقاد

بأن:(أْإليهاطشاركتابهفىيذكرفإنه.Grantالدكتورالمعاصراللاهوقىأمّا

التعالجمفىبعمقأثرتالتىهى-شكلا-ا:!!عمةءاالفلسفيةالأنواعأخطر"

..الرابعالأنجيلمنهاجاءالتىالمنطقةفى،المسيحية

...المسيحهوالخلصةبالمعرفةيأقىالذىالثاهدأو،الإلهىالرسولأنفنجد

الطبيعىالنوركانولقد،لووافانه-هـي!لتدالعاأنهشغهـ-ورمنلي

.آ2،أ1:صاخمرانيةافمحافرات(2َة،1)

.اصاضَاتصتآ2:صر(.،،3)

(TheGosvells, Their origin and their Growth, London,5791,22.p162,016 (o
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مأدى-!ئزضييجتا-يشبهجححدذاي!--اأنةيعنىححدا1إ.يضمسهاصفالا*ْوا

(1حقيقىغيرج!حورالما-!اتالانسا

ش،اجدائيةاالأساصيرصجلبتهاالتىأكسرف!ا،امخَتلفةبأن!اعها(اكنوعمية)فا

اعتناقم!فقد،الأولىالمسبيحيةفيىالأثرأبلغأثرتقد-اميتافيزيقيةابالأف!صارغلضتها

زأالأف!!ارصراتاجثمافي،ارَضيسةهـجالوخاصة،الأوائلالمسيحيينمنال!ض!سون

واحدثاالأيرهـ-هـثايوحناإتجيلذا!كصتوتمخض-،ومزلاءحؤلاءب!تاشتد

مثا:-فلسفيؤجديدة-لملأيلى!ر4لحتٍ(--01َ!ْا

بهشىءؤعسه!ا!---كلاليهيييماحاإال!!عض!لاّ-،كأاصح!-لبدء"

..كانمماىكِاخفت3كأضش

..ا!المايعرفهولم،بها!الماوكون،العالمفىكان

...)9(يعملهوفىالحاذَالأب..بينناوحلجسدأصاروالكلمة

."إغ..في!صموأنا،فىّوأنغ،أىفىأناأفىتعلموناجوماذلكفى

لاهوتمش!سلحادلشكلأثارالذىاَالاضاْأْكانواء. عرص!منص
صنا!ينلنلهت!---صواسِتق!د-اناحير"لى-الحلورأد-!والذى،المسيح

نى-خعيحمسميحكاصيدلَف!والمسيحالمسيحفى.اللهوحعل،-القديمةالفلع!فا-!طرو

!!للجميعشأملاً،حوالمحلح!واحداًالجميعوجعلالجسيحفىوالتلاميذالتلاميذ

بهاتأثرالتىالغنوصيةاغلسفةامحاربةالإنجياهذاأغراضمنكانلئن:أقول

يستطرولم،الغنوصيةفىسقطأنانجتمافإنه،المسيحلاهوتوتقريُر(بوش)

نها.الفكاك

مزعاسعمتوتد،اعةخاماديةحغياقافى:هى،أضاصِيةباش:صتتسرباخطرةلزعةاعنرحيةا)لم،(

:حا.ت،ثنية:انراصليثا:جهةالنعرايةترجيهإ!جاهدة:صعت،القديمةقيةاثىلالفسفاتنانيةايراالفلفة

!ترشنلد:اكفر)!...:الاخادتاحلهِ!صَةيخةا!د؟غلاذلدففبثت،الإسلاميةاصععدةإورد--كذلث-

.(ء014لمدلم/4ا9فىباشيا--انثريعةبحَ!يةأمض!انتى،اتَصىالنزهِع!ا!قيمةشهكأتاثفعىحر

.791ء0خ!ِنتانتاف!س.صعةس.41دص...كأايهِإجا-الأوا-االاعحاحيةافتظالغر)1(
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بوتر:تْشارشياقولا

كانالبدءفى:مث!يوحناإنجيلمن-أخرىأجزاءشبعض-الأولالجزءإتا1

يسوعايمتعاإن...محضغنوصيةالقولهذاإن-...اللهعندكانوالكلمة،31طمة

كتبةوضعهاالتىال!طماتمناستخراجهانستطيعمابقدر،الشخمبى:إيمانهشعمدته

بولسأنشأهاالتىالغنوصيةفىاستحدثتاشتىالتثليثعقيدةأبداتكنلم-الأناجيل

.بعدهجاءصمن

الانجيلأمكرناتالأولىالمجموعةعلىاطلعقدبولسيكونأنفيهالمشكوكومن

الوثائقوهى،المرضىشفاءفىومعجزاتهوأمثالهيسوعتعاليمعنتكلمالذىالأصلى

الأربعةللأناجيلمصدراًكان-الأقلما-علىجزءاًأنتفترضالتى

(.0")القانونية

هـد!جنارويلخالرااصاحبيوحناعنالكلاممنالقدربهذاواممعفى

مجاراةًحامد-الغزالىابويذكرو؟،النصارى!يذكرالحوار!هابزهـإلصياد

أنهأو!اقينجيلبصرجعيسىلإلهيةالجميل!ألرد"كتابفىوقطعهللجص!لججاجه

ولقد،نمرانيةمصادرمنالفكرةهذهمادةأجمعأنعلىحرصتولقد؟آخرشخص

نظفرلاجرانتالدكنوراللاهوقتعبيرحدعلىوأننا،مشكلالأمرأنلناظهر

فقط.بالاحتمالاتالأ

،والشهرصتافى)3(،حزم)2(ابن:منكلذكرهلماأتعرضولابهذاوامم!فى

رسالته:فىالجبرينىالمعالىوألى،(الحزرجى)ْعبيدةوألى،أ"(الهندىاللةورحمة

)'C،التبديلمنوالانجيلالتوراةفىرقعمابيانفىالغليلشفاءأ

)1(انظر:

132,24.Potter:The lost years of Jesusreveale New York,,6391 pp

.92صالميحيةالعقائدمصادرفىالمسيح:وإنضر

.2ط،بعدهاو!ا38ص2بروالنحلوالاْهواءالمللفىالفصل:انظر)2(

هـ.913آيهلاتسيدعمدلرة،بعدهاوما023صرالأولالمجلد،والنحلالملل:انظر)3(

الحق.)ظهار)4(

محتبمانشر!وادجيةالاسلامبيز5:بعنوانوثرهشامةعمدد.حققه،الصلبانهاماتمقامع)5(

.ام729بممروهبه

.مهـ99139791:سة،انئاأحمدد.بممرلرها)6(1
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فيهاةتاقول،الأمريكيةالمعارفدائرةمنفقرةبإيرادكلامىوأخغ

ب!تكثير:نواحفىيظهرالذىالتناهضعنتنج!اوصسعبةهامةصشكلةهناكإن"

قبلتلوإنهنجيث؟عظيمبينهاالاختلافإن!!المتشابهةوالثلاثة.اشابعالإنجيل

هوذلكعلىيترتبمافإن،جهاوموثوقا،حمحيحةباعتبارهاالمتثابهةالثلاثةالأناجيل

.أ)1(إ!يوحناإنجيلصحةعدم

الكنيسةقبلتهماهى،يوحناإنجيلتضفهاالتىالتثليثعقيدةكانتولقد

التوحيدلعقيدةمخالفتهارغمبل،المتشابهةالأناجيلفىمماللكثيرنحالفتهارغم،بعدفيما

.)2(نفسهالانجيلهذاتضمنهاالتى

؟نصدقفمنإذن":وحيرتهبوكاىموريسالدكتورتساؤلنعيد،وأخيراً

.أ)3(؟أ!يوحناأم؟لوقاأم؟مرقصأم؟متَّىأنصدق

)4(بولس:

تنسبممااكثرإليهتنسبفهى،الراهنةالنصرانيةفىلشآناهذا"لبولس"إذّ

هى:ورسائله.قواعدهاأهموقعّدت،شرحتهاالتىهىفرسائله،سواهأحدإلى

روميّة.أهلتخك!إلىا

.كورنتوسأهلإلىالأولىرسالته-2

.كورنتوسأهلإلىالثانيةرسالته-3

غلاطية.أهلإلىرسالته-4

أفسس.أهلإلىرصالته-5

فليبى.اًهلإلىرسالته-6

كولويى.أهلإلىرسالته-7

1بانظر)1( r73.ص

.92صالمسيحيةالعقائدمصادرفىالمسيح:انظر)2(

الحديثةالمعارفخوءفىالمقدسةالكتب:من39ص!)3(
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.تسالوني!!أهلإلىالأولىرصالته-8

إليم.الثانيةرصالته-9

.تيموثاوسإلىالأولىرسالته-01

.تيموثاوسإلىالثانيةرسالته-11

تيطس.إلىرسالته'-2

.فليمونإلىرصالته-13

العبرانيين.إلىرسالته-14

ءه
مكانفىيستقرلا،ومغربامشزقاالاقاليمفىوتطوافهالجمبنشاطه-كانوقد

دعاتها.أشد-غيرهإلىاشحيا!قصدعلىبل،فيهالاقامةنئةعلى

رسائله،فىمهادّونهما-وأقوالهأخباره،وتعرمْواخطاهالمسيحيونتأثروقد

،حذوهفاحتذواأعمالهوتأثروا،هويدونهلمإن،أرجمهيوما

.)1(مسلكهوسلكوا

كانوماذا؟بخسيتهوما؟مولدهوأفي؟الخطرالرجلهذااسمماولكن

يكتب-بزعمهم-ملهماًرسولاًويصبحيتنممرأنقبلالمسيحاتباعمنموقفه

بالتعاليم؟ويبشرالمقدسةالرسائل

مسرتها؟فىذلكأثروما؟النصرانيةإلىأضافهاتىاوما

جاء(اضسلأعمالسفر)منكبرةمساحةوأعمالهبولسحياةتفصيليشغل

منه:والعشرينالثافىالإصحاحمنالثالثةالفقرةفى

المدينة،هذهفىرليتولكن،كيلكةطوسوسفىولدت،ي! -س!انا

.!(أورشليميقصد)

جاء...فريستىيهودىبأنهذاتهالسمفرفىآخرتصرجوهناك،يهودىهنافهو

.7:9والعشرينالثاكالإصحاحفى

.82ص!،اضعرانيةافمحاخرات:انفر)1(
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فىصرح،فريسيونوالاَخرون،(صدوقيون)ْمنهمقسمأأنعلمولما

قالولما،أنا.-%حامِالاً!ايتقيامةرجاءعلى،فريسىأنا،ةأاشجالأيها:المجتمع

لأن؟الجماعةوانشقت،الصدوقيينوبينيسيين)ْ"(أبينمنازعةحدتْتهذا

بكلفيقروناغريي!يراوأما،روحولاملاكولاقيامةليسإنه:يقولونالصدوقيين

---!!---------------
--حس!!---*كا--حمى-----------."فِيلك

حمصصحص-

بولس-أصل-أصلهأنعلينايقص-الرصلأعمالسفر-نفسهوالسفر

ثص--رومافى

لى:ما26:92والعشرينالثاقالإصحاحفىجاء

إنساناتجلدواأنلكمأيجوز:الواقفالمائةلقائدبولسقالللسياطمذوهفلمآ!

ماذاانظر:قائلاًوأخبرهالأصرإلىذهبالمائةقائدحمعفإذ،عليهجمقضىغررومانياً

أنتهل:لىقل:فقالالأمررفجاء،رومافىالرجلهذالأن:تفعلأنمُزْمِعُأنت

نعم:فقال؟رومافى

هوواحدشخصحولمقدسواحدسفرفىوالخبطالخلطيكونكيفوتأمل

!إبول!ى

الرشل

أعمالسفرمنموضعماغير"فىهذاذكر،شَاوُليتنصرأنقبلاعهوبمن

قد.سلالتمنفهم-ابرو!ثعل!هءفيداو-ءهـسنةاصا!قفصا)!!بتها)5(

فقطكمحتقدالوديةبقبولونادت،ءما.مائة01ْ-.اميلاد.قةاْتْْ

.(وتعليقنابتحقياالودإفحامهـ.057المغرلىيحىبنللمسوألانظر)وتزييفاتهمالكهنةخْريفاتورفض

كج!الصدجمولا-سهطض!ابهالقائمونالتحريفأنمارفهم،للصارر-صقة!تالمضاد1)*(

لكتابالارسامىعلىاورمحرراترجمة:وانظر(ايردإفحام:انظر)(الجيرييم)الحالمأجناسباقىعنغتارمتميز

.م7291الا!كندركة،بحدهاوما81صالوسيطالعمرفىامحيودىاللفكرمقدمة:قداجورت

الإصحاحوكذلك،ت27،التاالاصحا-رأول،8:رالصثر!الئافىالإصحاح:مثلاانظر)1( سعء

.إغ...4الثامن
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للنمراية:عداؤه

مفعحلةبساتفيهجاءتفقد،اضقمةاكذدبتجليةسلا!أعمالسئ!رزرَغلى

بأتباعهااضن!سيلواالتعذيبشديد،للنث!رانيةوالخث!ومةالعداءشديدكا!أنهتب!ت

فيه:جاءاغد،:معتنقا

رئيسإلىفتاقدم،اربتلاميذعلىوقتلاًصيدداًينفثيزللىف!!انشاوإ!وأما"

،اطريهتافىأناصاًوجدإذاحتىالجماعاتإر..دمشقإلىرسائلمنهوطلباح!نةا

.إ)1("أورشليمإلىموثقينيسوقهمنساءًأورجالاً

الثامن:الاصحاحصرفى

فتشتت.أورشل!فىالتىالكنيسةعلىعظيماضطهادايوماذاكفىحدث"

:عملوااستفانوسأتقياءرجإلوحمل،انرملعدامااصسامرةواانيهوديةكوَرفىالجميع

ويخرُّ،اجيوتايدخلوهو،الكنيسةعلىيسطوفكانضاولأمَاش،عظيمةمناحةعليه

.،)2(السجنإلىويسْلمهمونساءًرجالاً

5:تعر

غرامنواممنالايمانإلىالكفرمنقلبيتحولأنالمستبعدأوالغريبمنلش

ا!صيل!شاعلييوالتحريضوتعذيبهماسميقاوالعداءالكفرمنرجليتحولأنالمتوتحكل

وينشرأاشسائليكتب،إليهيوحى،ملهماًرصولاًيصبحوأن،يؤمنأنإلى،بهم

!إبهاويبشرالدعوة

أْ؟؟اقدسبالروح)3(إليهحىيررسولاإيتحولهو.أنالغريبإنأى

التاسع.الاصحاحأول:انضر(1)

فأ،ديةإجهِااعديانةفقبلاًفتل!كل-طعشفإ!-9:خمقائلاعلاطيةأهاإلىاضهرسافى-بويصِ.2()

!تإذ،-ىوأترافصك!عاىا-يوديةاكديانةوأتقدْموكت،وأتممظاا!بإنرالدَكيسةأدمهدخَت

.(1:13/14)"آبافشاتليداتفعيرةأ:!َ

:1عالاحنية)أءمعاكصِأ،،!ايق!-طاكل:لا،بشمنإتجيلهيأحد"بأنهضلهِيعترف)3(

:9)لنسهااتإ!ساأفأ-:ياقو،المش!بِص-:لا،علارإفى:حىعاىلاءا!عاسبفبه:لف-ثر.(\؟

لتإِ،الأسأفي-يهلأتجرفيعذإفأتدمشه،سدعافأمىبعىتصتألرسفاررتاالق-ِتر-ت."1(/17؟آ

جه.بر-ئد-الطلقني!تي!اونيرااصسلإىضم!أ:إ!ححدت(لأ:دماخمااستتئم
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المة،جىءأضحولابهذاتخبرناهى-اشسلأعمالسفرفىردتاكتىالتحسة

اضافىاالاصحاحفىجاء.متأملاًفاحح!أعندهااسقوفاإلىابتهارىءكدفعُ-لعريب

:دنحاضباًا(جههبولىا!سانعلىا!شرينإ

النحرانية()الطريقهذاواضطهدتُ،اجوماجميعُ!-أنغ؟دلّهغيوراًوكنت"

ال!!نةرئيسأيضاًلىيشهد؟،ونساءًرجالاًاسسجوناإلىمقئداًلأومسفَضَالموتحتى

لاَلم!ذهبت،دمشقإلىللأخوةرسائلمنهمأيضاًأخذتُإذاونيناالميخةوجميع

.1(يعاقبوارَ!مقئدينأورشليمإلىهناكارزينبا

للقبضتعقبهم...معتنقيهاومنالنصرانيةمنموقفههووهذا،بولسهوهذا

التالى:المفاجىءالحدثعليناتعرضاضصاوبقية،بهموالتنكيلوسجنهمعلهم

أبرق،بغتةً،النهارنصفنحوآنهدمشقإلىومتقربذاهبٌوأنالىفحدثلا

..شارل:لىقائلاًصوتاوععتالأرضعلىفسقصتا،عظيمنورالسماءمنحولى

؟تضطهدتلماذا،شاول

سيد؟ياأنتمنفأجبت

لى:قال

اضورانظروامعىكانواوالذين،تضطهدهأنتالذىالنّاصرىيسوعأنا

لىفقال؟ياربأفعلُماذا:فقلت،كلمنىالذىصوتيسمعوالمولكنهم،وارتعبوا

تفعل"أنلكترتبماجميععنلكيقالوهناك،دمشقإلىواذهبقم1:الرب

لتلاميذ:والس!بو

وكان،بالتلاميذيلتصقأنحاوا!)1(أورشليمإلى(لسبو)لضاؤجاءلماو"

معه:ق!فببصرص-التفى:هاك،لقرهصسواتثلاتلعدأورشلىإلىصعدألهبرصيعرح)1(

إلىأيغاصعدتسةعرةأرنملعدثم05كذلكيحقوبالتقىثم(91-1811علاصة)يوماًعرةض

لهأكرراررفاالإتجيلعلموصسضت،إعلاذبموجبضعدتلهانما،أيفايطرمعىآخذأ-برنابامع-أورشليم

.(ا-2:2علاطية).باطلأصعيتقدأأسعىاكرناسلا:المبتبرءعلى،بالانفرادوئكن،الأمبرب

يه!نجال!رادعا!عليمعرضهولماذا؟!أورشل!إلىبموجبهبوضصحداتىاالاعلانهذاهوما:نسأل:خن

،18:91/02يوحناأعلانيةالناسكلماسلاماعليهعىأن
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،)1(الرملإلىوأحضىهـهبرنابافأخذه.تلميذأنهمصدقينكريخافونهابعع

اغدساالروحصتوممتلئأصالحاًرجلاًكان!الذىوأما

وهو،عنهممندوباًالتلاميذيرسلهكثيرةمواتففى-كانالذىفهو-211(والايمان

داصفثت!هـورمعها-التبحشِرترحلاتهمنكثرفىبولسصاحبالذى

إليها.والدعوةالمسيحيةالتعاليىفىالخاصةآراءهمنهماألمحتب!حفت-ليه!بعدافترقا

---!---،ص-ي-"ع---!-------صس----ء!----َ--َحر-

وسافرمرقسأخذوبرنابا،الاَخرأحدهمافارقحتىمشاجرةبينهمافحصل"

إلىالأخوةمندعاًمستروخرت،وخرجسيلاًفاختاربولسوأما،إلى!قبرصاجحرافى

.(04:هـا)"الكنائسيشددوكيليكيةسوريةفىفاجتاز،اللةنعمة

وتوجسهمفيهوريبتهمالتلاميذشكإلىبدءذىبادىءالنصوصهذهتثير

التلاميذالىقدمهمنمعتشاجرماصرعانإذ،فيهبصرتهمصدقوتوضح،منه

يعلَمبأنهواتهمهعارضهقد("ْنه!-ءأنكاإ!عندهملهوشهد

..r()الباطلالناصر

:!بول!ىرسائلفية"

بولس،رسائلكانت،الأولىالكنائسقبلتهاالتىالمسيحيةالأسفارأقدمإن

المسيحيةإلىتحولهفجأةأعلنلكنه،المسيحتلاميذمنقطيكنلمالذىالداعيةلفلك

ا!كتبهمبحسبوتلاميذهالمسيحرسلفيهاارتاببطريقة

طبقماميلادية(61)و(05)سنتىبينماأغلبهابولمأورسائلكنبلقد

.()4جرانتفريدريكد.لجلرل

.26/27-9الرسلأعمال)1(

.11/24:الرسلأعمال)2(

بدونالايمانأن؟الباطلالانسانأجاتتمأنتريدهل5:(42-2:12)يعقربرصالةفىجاء)3(

نأ!رى؟(إ!الباطلزعمهمهذا)المذبحعلىافياسحاققدم)ذبالأعمالأبوناابراهيميبرَرألم،يتأعمال

ىأ)يتتررإنماالانانأنإلىمى2بونسرأىأنوصروف،..الايماناكملوبالأعمالأعمالهمنعملألايمان

.(01-ا:3كلاطيةاًهلالىرسالته:انظر).وحدهبالإيمان(مبرورأ!صر

.12-02:ص!(سابقممدر)،وتطورهاأصلها:الاْناجل)4(
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صنة،جوحيع--!3--اخعو!هـيهتب!حورالأ!ح!ىنااقد

09أوإلمد--.للى-تجريجدص!إلمي!ير!دقىاهـحصمع!ىءالأناجمالخرحدثأ:أن

!ورمم!-سة

!خير-عيتحرقينة.امخيكحهفتهكل-غ!سئقدتحلىحكللإوررسائلهبولسكتبولقد

------------

:والفداءواضصالصَلْبفىبولىنظرية

فىلهاوروّج،البثرخطاياعنكفارةالمسيحدمسفكف!صةببرشتبنىلقد

عحثرةخمسمنبأكزالمسيحرفعبعدإلاأقدمهاي!خبلمالتىالرسائلتلك-رسائله

سنه.

لضيئاًالمسيحيةمنيعرِّفألاّعلبولسعزمماهوالدموسفكالصلبكاناغد

غيره.

:(2:2)كورنثوسأهلإلىالأولىرسالتهفىيقول

."مصلوباًوإياهالمسيحيسوعإلابيبهمشيئاًأعرفأنأعزململأفى"

1):ويقول o:الأولى:كورتتوس(3-ا

إليكمسلمتفإننى..وقبلتموهبهبشّرتكمالذىبالانجيلالأخوةأيهاأعرفكم9

.أالكتبحسبخطاياناأجلمنماتالمسيحأنأيضاأناقبلتهماالاًولفى

بِرُّفيهليسالالهىالناموسأنهو،عقيمأساسعلىهذهنظريتهبولس3ويبنى

:2:21غلاطيةإلىرسالتهفىيقول،عدلولأ

."سبببلاماتإذنفالمسيحبربالناموسكانإن)

بولم:يذكرهمابغيرتصرحوالأناجيل،ذلك

المسيح:اس!انعلى:91-17:الخاسرحاحالاص،متىإتجيلفىجاء

لأكمل.بللأنقضجئتما،الأنبياءأوالناموسلأنقضجئتأفىتظنوالا"

واحدحرفيزوللاوالأرضالسماءتزولأنإلى:لكمأقولالحقفإفى

.!..الكليكونحتىالناموسمنواحذةنقطةأو
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بأننااجكرزوأرسله،الثمنوأراه،بعيداًبولسرحمل،يسوذهـكهوعندئذ

إلىالعاد-الالههذاطريقعنبيعفقدبيسوعيؤصتمنكأ!!ان،اسمنا-يذااشترينا

."انطيبالإله

.4(!إ)ْغرسهوهذاإ!إبوشثمارمنثمرةهذه

عنبوكاىموريسوالدكتورحزمابنالامامكتبهمابعضأوردأنأودكنت

شهواتأمامبعجزهبو(صفصثايعترففقرةإيرادإلىذلكعنعداتلكنى،بوش

:فيقول،إرادتهوبضعفالجسد

فإياهأبغضهمابل،أريدهماأفعللستإذ،أفعلهأناماأعرفلست9

...أفعل

حاضرةالارادةلأنصاعثىءُجسدىفىأى،فىساكناًلي!أنهأعلمإفى

بل،أريدهالذىالصالحأفعللستلأفى،أجدفلستالحسنىأفعلأنوأما،عندى

ناموسيحاربأعضالىفىآخرناموساًأرىلكنى...أفعلفإياهأريدهلستالذىال!ثر

.!)41(..أعضالىفىا(ممائنالخطيةناموسإلىويسبينى،ذهنى

الذى!ت!ضلص

.أ)42(اللةروحعندىأيضاأناأظن"

.")43(...لىتحلالأشياءكل"

اللّه:عنتالالذىوهو

.(tt)!اللةأعماقحتىشىءخلىيفحصالروح"

.4(")ْالنِاسِمنأقوى-اللَةييزالناسصوضعفأحكراللةجهالة"

الميحيةالحقالًدمصادرفىالمسيح:ا،هابعداأحمدالأستاذافاحثمحابع!!الفقرةهذهنقلت)04(

.(028كد،927عر

انسابق.2:01)44(15-24.السانمالإصحا!:رويةأحلإلىرصالته:انظر41()

الابق.2:01)45(.7:04-كورنهتوأها-إلىالأولىرساته)42(

أبابر.ا"21،01:23:آ9)43(
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:17-16لوقا"ويقول

اتامرصمياحدةنقصةتسقصأنمنأيسروالأرضالسماءزوالإن"

.اسلاااعليهمومىبهاجاءا!اضوراةاهوهناالمعنىّاضاموسوا

بولس!:تلميذمريهون

الذىاليهوداله:بأنيعتقدوكان،الميلادىالثافىالقرنفىالتلميذهذاظهر

!إأثريراًإنهاالحقيقة"فىكانالعالموخلق(لموسىاالناموسأعطى

فىالمحبةإلهمركيرنونحممعولقد،المسيحفىظهرقدالمحبةالهأنيعتقدوكان

موسى.إلهإ!العالمخالقمعارضة

اأعلنوافإنهمولهذا،يفهموهلمعشرا!ثنىالمسيحت!ميذأنمركيونواعتقد

المسيح.يسوعأبهوالخلقإلهأنخطاًاعتقدواوقد،بولسإنجيليخالفإخيلاً

نعمةإنجيليضيعلاحتىخاصبوحي.برلىألهمالمسيحفإنذلكأجلمن

.1(التزوبرإطريقعن،الله

الربربين،والناكوسالخلوقاتإلهبينمحاكمة)2هارنكأدوف!لف

---"-كا---ء-:فيقول،يسوع

بسببقصاصفىمعهودخل،لاهوتههيئةفىابخييرتجا!ربإلىيسوعنزل"

فىتحَتبآلم،لىتقضيشرائجك?-3ولينكبينىينونةاإيي:يسوعلهقإليمو

يقتل؟قتلمنانناموسك

...هذاكتبتلقدا!رلوقاتإلهفأجاب

...ليدىإذننفسكسفم:يسييرعفقال

يؤمنونالذينأواسككل.عوضاًأعطيكفإفىذبحتكتدثالعالمخالقتال

!!يرضيكمابهمتفعلألتتستطيعبك

.028:ص،272:ص6191بدن،،العيدةتارث"هارنكأدولف)1(

نفه.المرص!:اصسابقاالمصدر2()
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لعنة:رأيهفىوالمسي!

ملعونمكتوبلأنه،أجلنامنلعنةًصارإذالنامرسلعنةمنافتداناالمسيح!

")46(خشبةعلىعُفقصتكل

.أخشبةعلىوعلقصلبقد-عندهوالمسيح

)5(مرتس:

درجةعلى،مسلمينلكاتبين،وإنجيله(مرقس)عنودراساتإشاراتهناك

مثل:العلمىوالتثبيتالموضوعيةمنكبيرة

.(والنحلوالأهواء.المللفىالفصل)المعروفكنابهفىحزمابنماكعبه

.(والنحلالملكأةكتابهفىالشهرستافىكتبهوما

iأتال!امرىالحسنألىإشاراتوكذلك ! rA:

.(الاسلامبمناقبالاعلامكتاب)

رسالته:فىالجوينىالمعالى!أبر،الحرمينإمام،الاسلامحجةكتبهوما

.(التبديلمنوالانجيا!التوراةفىوقعمابيانفىالغليلشفاء)

.(الصلبانهاماتمقاطع)فىالخزرجىعبيدةأبوأوردهوما

الفسادمنالنصارىإينبمافى)الإعلامفىالقرطبىماسجلهوكألك

.(والأوهام

بدللمنالصحيحالجواب)تيميةبناسالإمامالإسلائمضيخكت!فىجاءوما

.(المسيحدين

القيِّم.لابن،(والنصارىاليهودأجوبةفىالحيارىهداية)فىوردوالذى

:3غلاطيةاًهلإ!سالته.)-4(
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.النماجرهألأسئلةى!ا(غاخر.بالأجوبةالمسمىكنابهفىالقرافىذكرهشما-

.(الحقإضهار):كنابهفىالهندىخليلبنرصهآدئه!تبهوما-

.(اليقينأدلة)الجزيرىعبدالرحمنالشيخكابفىجاءماوكذلك-

انية.النعممعنمحاضراتهفىزهرةأبومحمدالإمامكتبهوفيما-

،المصادرهذهعن-(وإنجيلهبمرقس)أعرفوأنا-هناأنقللن:أقول

وجل،الموضوعىوالتحقيقالعلمىالتثبتمنممتازةدرجةعلىذكرت؟وا!ثرها

نمرانية،مصادرعنسأنقللكنى،يدىبين-منشورةأونحطوطة-المصادرهذه

القدسبالكتابالتعريففىباعلهموممن،اللاهوتدراسةفىالمتخصصينمنلكتاب

بينهم.منالأديانمقارنةدراسةفىتخصصواممنأو،مشكلاتهوحلوتفسيره

فهو،الأربعةإلأناجيلحز-إلحصر"ى%حيث-الحجممن-ايجتبر!هـمرقس

.الّمقدس)47(الكتابمنصحيفةوثلاثينثنتينفىيقع

يكونيكادلهمامصدراًمرقسإنجيلمناتخذاقدولوقامنىبأنوالقول"

.")48(بهمسلماً

الانجيل؟هذامحررمرقسهومنولكن

!إمرقسبشخصتعرفناوثيقةأوحجةيملكأحدلا

!إيثبتهامقنعاًدليلاأو،عليهاقاطعةحجةلاشائعة،آراءصيذكرماوكل

اان:قوله-قىلاهاباحثوهو-كولمانأ.عنبوكاىموريىالدكتورينقل

با!ذاالقائلالفرضتدعم(الانجيلهذافى)الجملتراكيبمنكثراًهناك

ي.-.،)94(ضلأالا-خص!كلدعىد)

يعتبرلاأنه-84صبوكاىعنهينقلفيما()َكنابهفىكولمانأ.كتبوقد

(98ْصللى56صش)الروتستانتطبعة)47(

.م0691ط523صالبرطانيةالمحارفدائرة)48(

الحديثة.المحارفضوءفىالمقدسةالبمن84ص!)94(

1عامائمررالجديدالعهد5(0) Allفرنا.فى
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اعهرجلعنتتحدثالجديدالعهدفىكثيرهَإشاراتويذكر،لدمسيحتلميذاًمرض

الفقراتهذهإن:قائلأذلكعلىبوكاىالدكتورويعلق!بمرقسويلقبيوحنا"

ذلك.إلىيشيرلانفسهمرقسنصوحتى،إنجيلمؤلفأنهتذكرلا

نأإلىالمعلقينقادتقدالنقطةبهذهالخاصةالمعلوماتفقرأنبوكاىد.ويرى

ببطرسمرقسعلاقةوعن.قيمةذاتعناصرأفهاعلى،وهميةتبدوبتفاصيليأخذوا

روما،فىلبالرسرفيقاًمرقسفىيرىأنأرادقد-النصرافى-التراثإن:يقرل

كاتبفعلاًهوالأضرهذاكانماإذا)،الأولىبطرسرسالةنهايةعلىاعتماداًوذلك

جماعة":قائلاًإليمرصالتهوجهلمنكتبقدبطرسإن:ويقال!!(الرسالةهذه

."أخىمرقسوكذلكتحسِكمببابلالختارين

...إ!"روماربماأىبابل"

منأنالبعضيعتقذهناومن،المسكونيةالترجمةع!التعليقاتفىنقرأهماذلك

!!المبشرهوبرومابطرسمعكانالذىمرقسأناستنتاجحقه

ببياسدفعالذىهوالنوعهذامنأسببُترىقائلاًبوكاىد.ويتساءل

Papias،إلىألمقصودا،تجيليسسبأنإلى،-م015عامٍنحوفى،هيرابولسأسقف

!؟بولسمساعدأيضأكانوإنه،لبطرسمترجاكانإِنهةعنهيقولالذىمرقس

،بطرسموتبعدتحررقديكون-الزاويةهذهمن-مرق!إنجيلأنويرى

م07عامحوالىوفى،المسكونحةالترجمةحسبم07،م65بينتقديراكزعلىأى

.)51(كولمان.أح!سب

(:)2ْجرانت.س.فويذكر

إنهيقاليالذى)الشيخ(يدعىمن-)عننقلاببياسيرويهمايزاللاأنه"

إنجيلفىوالأدبيةالتاريخيةللنواحىالكافىبالتحليليتعلقفيماالبدءنقطةهو،(يوحنا

كانالذىمرقىأنالواقعفى:الشيخيقولهأناعتادماهذا:يقولإذ-مرقر

عنقيلما،ذاكرتهبهاحمحتالتىالدقةمنالكافىبالقدركتبقد،ترجاناًالبطرس

.للنظاممراعاةدونولكن-وأقواله(يسوع)أعمال

.د8ص-الحديتةالمعارفضوءفىالقدسةالكتب:انظر)1ء(

.74-73صروتطورهاأصلها:الأناجيل:كتابصاحب)52(
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تابعاًولاكان،(يسوع)عقديكنلممرقرلأنذلكحدثولقد

بطرستبعقد،قبلمن(ببياس)أنجاقلت؟،متأخرةمرحلةفىلكنه،لهشخصياً

أإ...والمطالب(المسيح)تعاليمبينالتوفيقاعتادالذى

!فبطرس:قولهفىإيرنيبوساقتبسهماهذا/،ببياسقولمعويتفق

تلميذ--مرد!ن-فاٍ،!رؤنحكلالا!فهححح-كأ-ء-زو!--ص!

.أبطرسبهصرحماكتابةإليناسلم-بَطرستلرجمانه

سلسلةتحريرورئيسلندنبجامعةاللاهوتبمعهدالأستاذ-نينهامأ.د.ويعلق

:()3ْالإنجيللتفسر(بليكان)

،(بيسوع)وخاصةوثيقةصلةعلىكانأنهعرفالاسمبهذاأحديوجدلملا

،الماثورالقولصحةالمؤكدغيرومن...الأولىالكنيسةفىخاصةشهرةلهكانتاًو

:12ألرسلأعمالفىالمذكورمرقسيوحنابأنه،الانجيلكاتبمرقسيحددالذى

:4كولوسإلىبولسرسالةفىأو،5:13الأولىبطرسرصالةفىأو،21،25

.4:11تيموثاوسإلىالثانيةرسالتهفىأو،01

جميعأنتفترضأنالأولىالكنيسةعادةمنكانلقدةقائلاًنينهامالأستاذويعلق

إلىجميعهاترجع)نما،الجديدالعهدفىذكرهوردفردباسمترتبطانتىالأحداث

!إالاسمهذالهواحدشخص

الإمبراطوريةفىشيوعاًاللاتينيةالأحماءاكثركانمرقساسمأنتذكرناإذاولكن

."الحالةهذهفىالضخصيةتحديدفىالشكمقدارمننتحقعندئذ...الرومانية

مرضهومنبالضبطيعرفلاالنصرانيةعلماءمن.أحداًأنيتضحذلكمن

،دويرى...وتابعيهبطرستلاميذمنكانأنهالشائعالرأىكانوإن،الانجيلكاتب

اصتنتاج-غرابتهفى-يشبهوهو،الغريبهالموروثاتمنالشائعالرأىهذاأنجران!

واختصروا،متىتبعوا.الذينمنواحداًكانمرقسبأنالخاطىءغسطينأوالقديس

.)54(إنجيله

.93ص6391عامانجلترافىالمطبوعصصإعلتفص:كابهفى)53(

.74ص:وتطورهاأصلها:الأناجيل)154
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محلُالاخيلهذاكتابةتاريخفإنالهويةمجهولُ،الانجيلهذاحطا-بأ-و؟

:نينهاميقول،اشنماقوكدءجدل

العلماءمنكثيرويعتقد...م75-65ب!تماالفترةفىكتبصداجاًغاإنه"

1الاحسحاحفىمرقسكتبهماأن rهورنويقول،)َم07عامبعدسطرقد:

.(")6ْم65سنةإلىبعدهاومام56سنةالثافىالانجيلألفلم

البطريق:ابنيقول،ال!يونانيةاللغةفهى،الانجيلهذابهاحررالتىاللغةوعن

مرقسعنمرقسإنجيلالحواريننرئيسبطرسكتبقيصرتارونعصروفى"

.(")7ْمرقسإلىونسبه،روميةمدينة!نى

ويكاد(،)8ْبثيونانيةكتبأنهالمقدسالكتابقاموسفىبوستد.ويرى

المناحىوجودان:كولمانأ.فيقول،اليونانيةباللغةكتبقدآنهعلىالدارسونيجمع

.(.)9ْرومافىإنجيلهكتبقدبأنهيوحىاللاتينيةاللغوية

حررالتىالاغريقيةاللغةوعاميةخشونةإلىالانتباه(جرانتفردريكأويُلْفت

.)06(الإنجيلهذابها

أوَّلياًرئيسيأعيباًيظهرالإنجيلهذانصَّأن!:بوكاىموريسد.ويرى

هذاأن؟...للأحداثالزمنىبالتعاقباهتمامأىدونحررفلقد،فيهجداللا

.1(للمعقوليةكاملاًافتقاراًيبرزالمبشثَر

واكثر،حاذقغركاتباًكانمرقسإن":قولهروجىالأبعنوينقل

.")61(...حكايةيحرركيفأبدايعرفلافهو،ابتذالاًالمبشرين

معضلات-الأناجيلمنكغيره-الانجيلهذافىأنالنصارىعلماءويذكر

سابق.ممدر42صنيام(°°)

.هـ54محاضهـات)57(

.54صعاضرات)58(

الس!ابق.بوكاىد.كابمن84ص)95(

.03-28صصابقمصمرجبرافت)06(

سابق.مصدر85صد.لركاى)61(

.55صمحاضرات:زهرةأفطعمدالإصامعن)56(
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أحدانّهفىاسداخاإالتناقثر:مثلآمها،عليهااضعباالسهامنلي!،مَادحة

نأإذ،شاحدنصعلىمنهانحفوطةالنسخمننسخت!تأىأتفاقعدمومنها،اياتهور

ءالأخرىتخالفواحدةكل

مرقعر:إنجيلمقسر،نيهاميقول

ومن،قصدبدونأوبقصدحدثتوهذه،اجتنابهاتعذرتغعاتوصتلقد"

نسختيننجدلا،اليومحتىباقيةتزالاماوالتى،مرقسلانجيل،ا!وطاتمئاتلِن

ث!ه)8تمداتت!فقاناثنتين

ولوقامتىإنجيلىمعيتناقضمرقسإنجيلأن:بوكاىموريسىدءوروى

للبشرالمسيحيعطياالتىوالاَيات،-سن!آيةحكايةمثل،الاْحداثبعضيخصقيما

.(r)6للتصديققابلةتعدلمحكايةعتهامرقسفيعيرد،بعثتهأتلناء

إنجيلوبنبينهوقارن،11،12:الثامنالإصحاحفىالقصصهذهوانظر

.02:عثروالحادى،22:السابقالإصحاحفىمثلاًلوقا

وتعتبر،الختلفةالنسخفىعليهامتفقكرفهى،سثكلةالانجيلهذاخثةوتمثل

غرفقرات،الجديدالعهدمنالمراجعةالقياسيةالنسخةمثلالهامةالمراجعبعضنظرفى

!إبهاموثوق

للأناجيلكاملتينمخطوطتينأقدمفىموجودةكررالخاتمةهذهبانبوكاىويجزم

*--بصىالمعروخهِت

[Codexsinaiticus, Codex Faticanus]

.الرات)68(القرنإلىتاريخهماورجعاللتين

الخاتمةهذهعلى(كانينجرالأبأويعلق،ذلكمثل(كولمانءأ)عنوينقل

بمَوله:

ثر-)62(

.86-5"صير!حىتثر)63(

.ليوكاىاالقدتثكلىول6ص)68،

07
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بهكء
!اعند!ش)،اسحمىاالاستقبالعندالاخيرة!حذفحدثأنهلابد"

الأيدىب!تجرتأنوب!د...ضمنتهالتىالجماعةفىمرقسلكتاب(العامةعلى

بالاستعانةوذاك،لمرقسمحترمةخاتمةتوليفشا،ويوحناولوقالمتىالمتشابهةالكتابات

فكرةبت!ضَوينيسم!!وذلك...الاَخرينالمبشرينلدى،هناكومنهنامنبعناصر

نقل"الثافىالقرنأعتابحتى(الأناجيل)...بهايعالجونكانواالتىالحرَّيةعنمادية

R.الأبعنالتعليقهذا،بوكاىموريسد. .P Kannengiesserبالمعهدالأستاذ

.6(باريصر)ْفىالكاثوليكى

:يقولأنه،كافينحرالأبكلامعلىبوكاىد.تعليقننقلأنيحسنوهنا

!!المقدسةالنصوصعلىالبشربهاقامالتىالتغيراتبوجودصريماعترافمنلهيا"

اللاهوقىالعالمهذاتأملاتلناتقدمهُالذىذلك،اعترافمنياله

")66(.إ!الكير

التى،والمعاصرةالحديثة،الانتقاديةالملاحظاتهذهأنالمتتبعالدارسويلاحظ

جانبينإلى-لناظهر-؟تمتد،عندهمالمقدسةللكتبالنصارىعلماءيوجهها

هما:،رئيسين

بصاحباتصالهوعدمانقطاعهمنوالتحقق،علميانقداًونقدهالسندجانب-

هالشرع

.وتدابرهتناقضهوإظهار،كذلكعلمياًنقداًونقده،المتنأوالنصوجانب-

والمتنالسندأن،عنهمنقلناهاالتىالسابقةوالمقتطفاتالإشاراتفى،رأيناوكا

المنهجى.العلمىواقحيصالنقدأماميثبتان،كليهما

النصرانيةوفى،عموماًالأديانمقارنةفىكتبواالذينالاسلامعلماءإن:وأقول

أصولهوضعواالذينوهم،الطريقهذاارتادواالذينهم،خصوصاًومصادرها

دائرةعنتخرجلم،المقدسةالكتبحولالنصرانيةالدراساتهذهإنبل.وغناجمىهـه

الاًبصا!تعليقاهدابوكاىد.مورلسنقلوقد،87ءالاقي!المصدر:انظر)ء6(ا

(R..P KANNENGISSERوبعثأغيا!باالإلحاد":كتابهمن،باريسفىالكاثرليكىاللاهرقىبالمعهدالأستاذ

79منةثرالذى5الايماذ iباري!.فىام

نفه.الموضع،المابقالممدر:انظر)6؟(
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.(آاطنهسهـة)/9اخاثاأثهـنامنذالاسلامعلماءعديهحيت:يأثبتهما

جرثات!تهأنفشاثص!هنا!محي!رأنها(ضددهذافىنذكرأتبناشحرى

،(المصهـشذابح!كمو)اعميهيحملقأتيم!-مابشأن،المطهرةاسشةوا،احصيماآناغرا

.خاصبش!س!الأديانانةمقا،علموفىcعامبشكلنجوثهمافىأثرها

أخذاقدالمعاصدرلمالنصارىاطلاعوتاعلماءمنكثيراًأنكذاسكيلاحظشمما

،متحررةنقديةبنقرة،والجديداغديماالعهديننصوص!منأيديهمبينمادراسةفى

عباهـة!محو،كمبردتنجامعةتاسلاحعواكليةفىأساتذةلأربعةكتابعنوانشدفىواغمد

:عنوانختجمعتالأساتذةهؤلاءاغاهاأمحاضراتأرخعَن

.11اطسيحيةالعقيدةعا!اعتراخمات"

اصسفر:اهذامقدمةفىجاءشمما

شأ!،ارتيابموضعاحثراهدافىالمسيحيةالعقيدةأساسياتأصبحتاغد،

الحججبتكرارمواجهتهاالمم!-تمنيعدنم،المسيحيةضدتقواإنتىالاعتراضات

.")68(الواهيةالتبريراتبتلكأو،التديمة

)6(مَتَّى:

كتاباتعلىالطاغيةالصفاتهىالتحقّقوعدموالظنالتخمينأننلاحظ

كدمأن؟،الإتجيلىهذااسهإينسسبالذى(متّى)شخصيةحولالنصارىا(،لأهوتيين

حررالذىوالمكان،الإنجيا!مذافيهحررارزىاالتاريخعلى-أيضأ-ينسحبالقطع

!إ!هاكتبهارزينااغوموا،فيه

النصارىالمؤاغونبهيعابمالذىالأسلوبفىجداًراحنتىوالاحتمالاضخميناان"

اغنية.واالدينيةاضاحيتينامن،الانجيلهذامشكلات

(IV)ص24صر؟!اضعارىإعلىاشد":رسماأفوالجاحفنجر)عمرفىأبوعمادماكنهمثلاانفر

J.سرةص-،اخاليةاالصبحة Finkel.

وغيرهم.افهـندىاللهحمةواواعترافى:اععزالىالجر!نىحزء!لاقباص-إليهاأضرناالتىال!ضبكذاطثوانفر

.د،؟ىالمقدتأاطسيحَيةأععقيدةعااخاتإعز9:ستبر:ويميامزوفيدضلما!جنيردانضِ()\،آ

.أ:احدشووصبعاتتلاتالذكو!اورسَتالىصعد.ت،قد"ام63!شةكم!سدصعة
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.اضاسع/6اا،حمحاح1فى6اثنت!!مرت!تمتيإنجيلفى(جمتيي)!رذبرلقد

متى،احمهاجبايةم!سانعندجاصسأانساناً"!ررىأ
حى-حص-

س"-----!-."تبعهشفقام،اتبعنى:لهفقال

عشر،الا!روص3اضلاميذاقائمةضمنف!صانت،متىاسهافيهاذكرالتىاضانيةاوالمرة

---------."إيعشتارمتيي"3الضآشرّلمالاصحاح:انظر

متىيذ!صمحل:أخر!ببرةأو؟العنتا-شجمتىِهوالاتجيل!احبمتىيخهلْ

ئجمتىضتخع!-اخر--يدجمىثحة!يصفاو؟نف!ههناِ

J..C]الأتجيلىاحيذامفسّريرى Fentonحذاسفمؤربصأإت"6(د!ضابه)فىا

.(1محضخياقاضأكيدباهىا(ضلميذبهذاشخصيتهالانجيل

اخافاا،ع!حاإتجيلهفىذكرقدمرقرأنعرفناماإذانحمأغمرالأمرويزداد

131:

ده:ففاق،الجبايةمكاتعنداسساًجاحلفىبنلاوىرأىمجتازهووفيما"

.7(")ْوتبعهفقام،اتبعنى

قولصتفبدلاً،هامتغييرهناحدث":متىإنجيلمفسر(فنتون)يقول

م!طنعنداصساًجاإنسانأرأىإلىغيرهقدمتىنجد-حلفىبنلاوىرأى:مرقس

.(متى)امىالجباية

الاثنىقائمةيُعن!منلمأنهكا،أخرىمرةمرقسإنجيلفىيذكرلملاوىاسمإن

.سنهمامتىاسمذكروقد،(3:16:91)فىمرقسذ!صهمتلميذاًالذينعشر

هنا؟التغيرهذا(متى)مبشرناأحدثفلماذا

منإف.الإوىاضنصيرااسماهوكانمتىاسمأنعلىدليلأىنجدلاإننا

اضلميذامتىيينالصلاةبعف!هناككانتأنه-ظنمجردهذاأنولو-افىمل

نسب)؟(الأنجيلهذاافمزفإنو!ذا،الاصبرلهذاأجلهاصتكتباضىاواخضيسة

SAINTMATTHEW,.6391.631)دآ( P

.تألمىصح!في71(0/\0)
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المبشريكونأنويختمل،متىا!فكا!ارزىامعلمهاأواحضيسةاتمك-مؤفعلمة

أحددعوهعلىالكلامعندمرقسإياهاأعطاها!اغرصةااغتنمصد(الإنجيا!اكاتب)

باعتبا"رهوقرهالذف(صشى)عشرالاثنىأحدالخاصالتلميذبذلكفرنجصها،التلاميذ

.V(1()1يتبعهااكتىاس!ضيسةارسول

قائلاً:بوكاىموريسالدكتورويتساءل

؟..متىشخصيةهىما

المسيح،حوارىأحدإنهالقولاليوممقبولأيعدلمإنه:صراحةلنقل:ويجيب

الجديدالعهدترجضىلىتعليقهكذلل!،-/فىأنهعلىتريكو...يقدمهذلكوبرغم

:يقول،م0691عامالمنشورة)

الجماركبيلًى-بمكقعد--0عفصمّ!سًصهورأا،ليفىذلكقبلواس!ء،متىاسى

.!تلأمذتهأحاا7ش!ْكأ-ظحم!!على-.-منهضرالبا

يعدلمولكن،وإبيجانوجيرومأوريجينمثلالكنيسةآباءيعتقدهكانماوذلك

!إعصرنافىهذايعتقدأحد

كتابهفمفردات،يهودىالكاتبهذاأنوهى،فيهاجداللانقطةوهناك

يخاطب،متىأى،الكاتبإن":كولمانأ.ويقولفيونافىلا،التحريرأئا،،لسطينية

صسسا!حس!
.1()72(الآراميةشاللغةاليهوديةالعاداتيعرفونفإنهم،اليونانيةيتحذثوناناسا"

ويقطعبوكاىموريسمعيتفة!جرانتالدكتوراللاهوقىالباحثفإنوكذلك

:بأن

اليهوديفهملاالذىمرقسعنيختلفوهوشكولاا!ور!وديمط

ويعرف،جيداًاليهوديفهمالذىلوقاعنيختلفأنه؟،قليلاًإلامعهميتعاطفولا

الرومانيةللامبراطوريةالواسعالعالممنتأقىالثقافيةخلفيتهاممن!!وقوتهإيمانهمحسن

نإ،المولديهودىكرجلتطلعاتهممعويتعاطفاليهوديفهممتىإن،الثرقيةوالهللينية

،أالتوراة)الناموستجاهموقفهحقيقةتحجبلاوريائهمالفريسيينضدالعنيفةحملته

:5-الكليكونحتىالناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرف-نروللاأنهوهو

18.

2(V)ى-08صالمقدسةالكتبد.ِاصة
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نأيبدوالذى(الناموسقيودمن)المتحررالمسيحىالنوعذاسكيجام!!لاوهو

منيؤالولا...المشئومةنظرهووجهةسلوكهشجعتقد(وتعايىأبوشةبَ

تماماًالاَخرتخالفنظروجهةلهاليهودىالمبثرومتىالهللينىبولسصكلاأناخ!اعر

.وتعا!ه)73(يسوعبأعماليتعلقميما

08صبوكاىعنهلناينقلهفيما-تريكوويقول

وهو،وروحاًوعظماًودماً-لماً:يهودياًالكتا!يكمنالثوبيونانيةتحت"
حى-

.المميزةبسماتهاويتسم،اليهوديةآثاريحمل

هوفالأنسب،بالتحديدمعروفغيرالمؤلفاسمكانلماأنهيوكاىو-سى

ومنها:،نفسهمتىإنجيلفىالمرسومةالخطوطببعضا!تفاء

يعرفوأنه،اليهودىوالتراثالمقدسةالكتبفىبتبحرهمعروفالكاتبأن

التدريسةفنفىأستاذأنه؟،لهمخطابهفىأغلظوإن،اليهودشعبهرؤصاءومجترم

يتفقإنه،لتعايىالعمليةالنتائجعلىالدائمتأكيدهمع،لمستمعيهالمسيحقولإفهاموفى

جديداًكنزهمنيخرجحاذقمعلمرهو،المسيحيةاعتنقمتأدبيهودىملاعمعجيداً

وقديماً.

علىتكوينهافىمعتمداًلمتىبوكاىموريسيرعهاالتىالصورةهذهومع

منتلميذآليسمتىأنإلىالرامىرأيهوترسيختأكيدألىيذهب،؟بحيلهمعطات

:فيقول،السلامعليهالمسيحتلاميذ

الذىناحومبكفرالبروقراطىالموظفصورةعنالبعدكلبعيدةصورةظك"

الاثنىالمسيححوار!منواحداًأصبحوالذى،(ليفيااسمولوقامرذلىجمليهيطيتي

---*حر------ص_جَمركله-اt8عشر

الانحل:هذالنة

أصاماً--كبفدالإنجيلهذاأنهوالباحثينمنكثرلدىالشائعالرأى

.041،1415ص،هاوتطورأصلها:الأناجيل5)33(

.18ص:الابقالمصر3(18
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تس!تَالمحهـادرهذهاحَن،بهاعرفاضىااليونانيةاطغةاإلىمنهانقا!ثم،احبريةابا(طغة

:يقولالذىالبطريقابنإلاّاللهم،إليهالأشارةأوالمترجمذكرع!

إلىانيةالعبرمنوفسرّه،المقدسبيتفىبالعبرانيةإنجيله(متى)متاوسكتب"

."الإنجيلصاحبيوحنااليونانية

:يقولونمنهمالكثيرينإنبل،هذافىالبطريقابنالمؤرخينمنأحديؤيدولم

."المترجميعرفلمإنه"

:هورنيذكركافهىالانجيلهذاكتابةتاريخعنأما

.7(أ)ْالميلادمن64سنةأو،63سنةأو62سنةأو61سنة)ا

.)76(ميلادية501إلى08منالفترةفىحررقدأنهفيذكر،(فنتون)أما"

لش،الانجيلهذافيهألفالذىالمكانحولالنصارىالدارسينخلافوإن

!إإنجيلهفيهاحررالتىالسَّنةأونفسهمتىشخصيةحولخلافهمحهئبأقل

وم!ثكلاته:قىإيخلمفمون

نكتفىولكن،مفصلبشكلالانجيلهذاعالجهاالتىالقضاياعننححدثلن

.-الكتابهذاانتهجهالذىالعامالخطعنشيئاًنذكربأن

المكاذ-الأربعةالأناجيلبين-متىإنجيليحتل":بوكاىموري!د.يقول

يبررها.مالهامكانةوهى،الجديدالعهدأسفارترتيبنظامفىالأول

يكمل،المسيحأنليثبتكتبفقد،مابشكلالقديمللعهدامتدادالإنجيلفهذا

هذامتىيحققولكى؟المسكونيةالترجمةعلىالمعلقونهؤلاءيقول:،إصرائيلتاريخ

يتمرفالمسيحأنإلىتشر،القديمالعهدمنبفقراتدائماًيستثسهدفإنهالغرض

.")77(المسيحنسببشجرةالإنجيلهذاوييدأ،الهود*ينتظرهالذىكالمسيح

.52-هـ51زهرةألىلليئابمرايخةفىعاضراتاظر)75(

.11صالابقالمصمر)76(

(VV)97ص...ضوءفئالمتدسة"لب.
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:يقولتها

حلّتحينالقدسبروحمعصومانأنهمافيهمايعتقدكلتالكذبيصدركيف

.؟عليهما

كاذبينفرضاحينالحالةعادت،كاذباًوالاَخر،صادقأأحدهماكانوإن

!!)08(".

المسألةهذه-!456المتوفى-الظاهرىحزمابنمحمدأبوالامامتناولولقد

:قال،والردبالتفنيد

وأوضرهاوأقذرهاوأوحشهاأفحشهاما،بهمالحالةالمصيبهلهذهفاعجبوا"

إلىيوصفين!سبثم،النجاريوسفإلىالمسيحينسبالكذابمتّى!!وأنذلهاوأرذلها

إلىالنجاريوسفينسبولوقا،فأباًأبأالسلامعليهماداودبنسليمانولدمنالملوك

بدولا.داودبنسليمانأخىداودبنناثانإلىيخرجهحتى،متّىذكرالذىغيرآباء

كلايكونأنلابدأو،لوقاأومتىفيكذب،كذباًالنسبينأحديكونأنمنفرورة

!!حقاًالنسبينكلايكونأنالبتةيمكنولا،جميعاًالملعونانفيكذب،كذباالنسبين

وألقى،البلاءولقاهموجوههموألاق،صورهماللةلوّق-عندهمولوقا

.")81(!السلامعليهمالأنبياءجيعفوق-الجلالةفى-واللعنةالدمارعلهم

.)82(العويصالمشكللهذاتنفيده!582الخزرجىعبيدةلألىوانظر

عليهالمسيحنسبمسألةفىحزموابنالجوينىللإمامينالفقرتينهاتينذكرت-

العلماءبحثأنلأثبت،صاحبهيغا!ربشكلٍ،ولوقامتىمنكلذكرهاالتى،السلام

النصوصمعطياتدراسةعلىيعتمد،موضوعيامنهجياًكانالأديانمقارنةفىالمسلمين

انقطاعه.أوواتصالهالسنَّدادراسةوعلى،رمقارنتها

دراسةفىالمسلمينالعلماءحذوالمحدثيناللاهوتيينالباحثينبعضحذاولقد

.(نفسهاالطبحة)44-45صالغليلضفاء:انظر)08(

.ء1317الفاهرة،بعدهاوما01ص2بر،والنحلالأهراءالمللىفىالفصل:حزمابنA()ا

محمدد.نثرة018ص(والمسيحيةالاسلامبين)ائصلبانهاماتمقامع:الخزرجىأبوعدة)82(

وهبة.مكتبة،ثامه
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.+8(عنهالاعتذارأوقبولهيستحيلوتدابرتناقضصفا2قاواعرفر،الأناجيل

مثل:،أخرىوتاقضاتعديدةثَطلاتوهنالك

.الاصرافغايةفيهاأمرفالتىالقديماصهداببوءاتاستشهادوخطأ-

والذينالمسيحمعاصرىبعضالموتيدركأنتبل9العالمكايةتوقعهومثل-

قدالمسيحعاصرالذىالجيلذلكيكونأنوقبل..تعايىإلىاصتمعوا

.A(4)إفنى

يحدثلم-واقعهوو؟فنتونجونيقول؟-ذا!كص!شيئافإدوبالطبع

A(د)متىتوقعه؟

فىنبرتهماوعلوّحدتهماحزمواكنالجوينىعلىيأخذقدسيزاندابععنىأنعلى

:لهؤلاءأقول،الأناجيلأصحابمنكيرهمتى-،شبافتىأوصافهما

عنبوكاىيقول.اللغةهذهنفسيتكلمونالمعاصرينمحلاهوتي!!الباحث!-إِن

يوحناوعنمعقولاللا...المتناقصمتىوعن...:الغثالكاتبنهاٍ:مثلاًمرقس

التى!يردووفنتونجرانتوالدكتوركانيتجسيرالأبأهـصافمثلاوانظرإغ..ةثزور

!!أصحاهـالأناجيلبهاوصفوا

)7(بطرس:

حوارييه،منأو،المسيحالسيدتلاميذمنواحداً،بطرسأضديدالعهديعتبر

.أ86(مرقسإنجيلفىجاءمامثلاًمنها،مرصعصاكزفىذلكيظهر

،جاععيناليتإلىخرجلماالغدوفى...والهيكلأ:ششليميسوتودخك"

:السلامعيهالمسبحنبضجرةفىولوقامتىهـهـحتلإهـإجل:متلاانظر)83(

.1ا-t.70:صالحديئةالمعارفضرءفىالمقدصةاكتبااسة1ثعفء-مر:دكور-

Fenton:SAINTMAT,.و"اpp.صور THEW

Carid.SAINI..6391ء-91 LUKE

(At)034؟2.3.-لم؟:مر)نجيل.

(55 )A:أ3أ--مدد.SAINTMATTENN

6(A)م0791بالقاهرةالبروتتانتطبحةمى77ص!1-114كم:،---لىبانظر.
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-عليه.السلإهـ!ح!طرييئصاود--)جميييما)إيراهمإلىأ%مفتتحالسلام!ب!ىاإ

ا7:اِّ

.0001اح!ب-حنإبراهيميبصموع-بنميلاد

فىمتىغلطعلىءلحالما!لى-للجهايئ-لأ!عوكأ-صنة*ء78أبوالاسلامحجةينِحه

:يقولإِذ؟؟لا.(و!نسىالمسعيجا!ر-حسحاالحساب

سبىيلط!اردر!ح،جيلأعشرأربعةداودإلىإبراهيممنالأجياليخجميع9

.(VA)،صعم!لجللىحلاحه!ؤ!ضء،أربعةحكخلنه!جحلابابل،

الجوينى:يقول

يوسفآباءاًجيالحسابفىيقصد)الغلطمنألزمناهوماالمباحثةوهذه!

تبايخاأنهماوذلك!لوقا«صاحبهوأمرأمرهمن0سنذكرماإلىبالنسبةيسير(النجار

رزعم:منهماكلاأنوالعج!،خطأهماأوأحدهمابخطأناطقةساشة
-.ا

.-انحمله..ماأنه

،القدسروحعليهنزلتأنبعد،بهولموهء.ءووصعه!

.إ)97(وفعلهتولهفىالخطأمنالعصصةله-وا--ْ ممصصأَ

إ

اقىوظكمتىذكرهاالتىالمسيحنسبشجرة،اللّهرحمهالجوينىبريثبت

لقوله:دينهماالاختلافعلىويعلق،لوقاها،ذ هما.كرإ

ذكروَ-،-المسإقيصا،،سصالمسبجىصبز!كمسالشاراخ!بع!ض1

.آدمالىمنه،شخصبِاَشخصاًآباعه

صادقين:كانافإن،المباينةمنمنهسلفومامتىصاحبهحديثععتوقد

.أجدادهمنجَدِكلفىالكلاموكذلك،لأمهمُخبِلانأبواننيوصفيكونأنلزم

الثقةتسقطوحينئذ،غفلةأوعمداًإمّا،منهماالتبديلوتوعجاز:كاذبينكاناو)ن

!إالحقأنهمعتقدين،نقلاهمما

الترراةفىوقعمالانفىائغليلضفاء5:الجوكنىيرسفبنعبداللةبنعبدالملكالحرمينلإمامانفر)78(

هـ-2014بالرياضوالاخاءالحلميةالبحوثلإداراتالمامةالرئاسةنثرةمن42عى"ايديلءتوا،جا

.1:17ةقىانجيل:وانظر،م8391

.(نفسهاائطبعة)هـ44-45الغليلضفاء:انظر08(،)97
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يأكللا:لهاوقال،ضيئأليهايخدلعلهوجاء،ورقعليها،بعيدمنتينشئْجرةفنظر

:أنالنصبقيةفىوجاء"000الأبدإلىبعدثمراًمنكأحد

."اغ...يبستقدلعنتهاالتىالتينةهذه،معلميا:لهقالبطرس"

:13:الرابعالاصحاح،الرسلأعمالسفرفىوجاء

.1(يسوعمعكاناأنهما(وصاحبهبطرس)شرفوهما"

الجديد.العهدفىرسالتانهذاولبطرس

الأولى:رسالتهافتتاحيةتقول

.(...إلىالمسيحيسوعرسوا.بطرس)

:تقولافتتاحيتهافإنالثانيةاشسالةأما

ثمينأإيماناًمعنااساناالذينإلىورسولهالمسيحيسوععبدبطرسسمعانرسطا،إ

."المسيحيسوعوالخلصإ!شاببرمساوياًاضا

،مرفوضإتجيللكنه،إنجيلٌ(جطرسكانأنهالأمريكية2المعارفدائرةوتذكر

اشبعفى...للعبادةأوالخاصةللقراءةيستخدمكانإنه:وقيل،قديممصدرصتهوو

.اضافى)87(االقرنمنالأخير

ىأ،العامةالرسائلرإصإفىتقعانبطرسرسالتىأنفس!!تركرلاجنترويرى

خاصةكناشإلىالموجهةبول!رسائلمثلواجست،الكنائسكلإلى!جههاالتى

.)""(معينينأشخاصأو

.:)98(كتابهفىبوترو!دد

أضهرساوكتب،ميلادية59بسنةالأولىرسالتهبطرسفيهاكتبالتىالفترة

.اس!لاماعليهللمسيحتلميذاًبطرسيكونأنيبعدذلكوعلى.م015سنةفىالثانية

(AV)171.عر:13ابر -.v

(AA)13-73:انظر.Sacredwritings,.6191 pp

(TheLost years of JEUSREVEALED,,6391 pp21-02 (M
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مناهلنهم!-ااشسلىمنواحداًكانبمرسات،صاال!أعما!سفر)ويذكر

.القدسائروخ

1الأولالاصحاحفىجاء 4 : 1 r

بصرلص:في!ايقيمونكانواالتىالعليةإلىصعدوا(أورشليم)دخلواولما)

وسطعانحلفىبنويعقوبومتىوبرثولماوسوتوماوفيلبم!وأندراوسويوحناويعاقوب

."يعقوبأخووِيهوذاالغيور

-!

اضلاميذاخطيببمظهرفيظهره،مميزاًدوراًلبطرساس!فراهذاويعطى

بلسانهم.ا(هتحدثأو

.15:عشرإصسادساالاصحاحفىجاءمامثلاانظر

مائةخومعاًأسماءعدةوكان،التلاميذوسطفىبطرسقامالأيامتلكرفى"

."...وقالوعشرين

.14:الثالثالاصحاحفىوكذاسك

."...وقالصوتهورفع،عشرالأحدمعبطرسفوقف"

صاحبرسولأنهعلىبطرسيظهرالسفرهذاإنبل،فحسبهذاليس

..المفلوجويبرىءالمزمنالعرجمنويشفىيميتفهو،للعادةخارقةمعجزات

إغ)09(.

.يسوعلدعوةومظهرأومتحدياًمجاهداًداعيةبطرسيريناالسفرهذاأن؟

.8:الرابعالإصحاخ

منمواضععدةفىماثلةفإنهالبطرسيوحناصحبةأوليوحنابطرسرفقةأما

.)19(الرسلأعمالسفر

وذكر،المعلوماتبهذهأمذناالذى(الرسيلأعمالولك!فم!فير

؟بطرسهؤلاءبينمنوذكر...وأخباّرمموأعمالهموإلهامهمارسلأمر

34اتا9-الاصحا-2:ااثافثاالاصحاح:ايظر9(0) : r T. سع!

.41:افثاص-1-13،3:اءات1-ا:الثافث:انظر19()
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قا)ان:ا!يقاإنه:بوكاىموري!د.يذكر .اني!ي!ير)62(هذا"!فكاب

لوقا،إنجيل،اثالثاللانجيلملحقاًسلاساأعمالسفرفيعتبرتركوفسكىلاأما

لوقا.الثافى!رهـالةالجزءيكونفإنهأخرىبعبارةأو

اشمنىانف!نيبأوبالتاريخيهخملاإنهحيثمنالأزاجيلالسفرهذاويشبه

الأولى،إل!ضيسةتكوينكيفيةبيانش،التلاميذأعمالتسجيلمنهفالغرض،ا!ثحداث

"!39(-.بالمسيحيةالتبشرحركةتوسعويبرز،الوثنيةيهاجمأنه؟

؟الكتاببعضيذكر؟الرسلأعمالسفرمؤلف...لوقاهومنولكن

؟السلامعليهالمسيحتلاميذمنلوقاكانوهل

ملهماً؟كانوهل

لوقا.عنسجلناهماإلىيرجعالأسئلةهذهعنللاجابة

أمرذكرالذىالوحيدالمصدركانلوقاأنهو،هناعليهننبهأنايجدرومما

!إإلهامهموأمر،رصالموأمر،الرصل

!!لوقاشخصيةحولوالتدقيقالتحقيقإلىيدفعناوهذا

بأنهكلامهويوهم،رسولاًكانبطرسأنيزعملوقاأن،أيضاًهنايذكرومما

يسوعرسولإلاليسبأنهيصرحنفسهبطرسيما،مطلقةرسالةصاحبكان

:يقول،رسالتيهمفتتحفىبهذايصرح،المسيح

"...المسيحيسوعرسول"بطرس

."...ورسولهالمسيحيسوععبدبطرسحمعان9

)8(لوقا:.

لمحماكتبالذينالقرموفى،صناعتهوفى،لوقاشخصيةفىالباحثوناختلف

.67:عى،الحديثةالمحارفضرءفىالمغدسةامحبا)29(

ائابق.الممدرص-37عد،3لأ:عر)39(
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المسيحتلاميذمنليسلوقاأن:هما،نقطتينعلىواتفقوا،تآليفهتاريخوفى،إتجيله

اليرنانية.باللغةإنجيلهحررقدوأنه،تلاميذهتلاميذمرلا

كانماعلىساطعاًضوعاًتلقىأنهاذلك،برةأهميةلوقاإنجيللافتتاحيةشإن

لوقا:يقول،الأناجيلبتأليفيتعلقفيما،المسيحيةصدرفىجدث

إليناسدمط؟،كدناالمتهقنة!امورفىقصةبتأليفأخذواتدكثيرونكانإذْ"

كاتتبعتتدإذ-أيضا-أنارأيتوخداماًاطكلمة)49(ينيرمصا(جدءمندكالواارريرا

لتعرف،ثارفيل!العزيزأيها،إليكالتوالىعلىبهتبأن،بتدقيقالأولمنضىء

به.عُلمْتَالذىالكلامضحة

((...وامرأتهأب!افرقةمنزكريااسىكاهن،اليهوديةملكهرودسأيامفىكان

.،ه:االأولأ

نها:ملاحظاتعدةالافتتاحيةهذهلناتقدم

التوالى،علىتكتبالرسالةهذهوأن،ثاوفيل!ىالىشخصيةرسالةيكتبلوقاأن-

الكتابة.وإمكاناتظروفلهاتتوفرحسبما

أعلماقىالمعلوماتتصلأنبغية،بحتشخصىبدافعلرقابهقامالعملهذاوأن-

الروحمنمسوقأأوبالهامكتبهاقدأنهالرجليدعولم،ثاوفيلسإلىبها

جاءتمعلوماتهأنصراحةيقرربل،المقدسالحقلأنهاكتهاأنهأو!!القدس

بتدقيق.الأولمنشىءكلتتبعقدإنهحيث،الشخمىلاجتهاده

ى.!أناحميلتأليففىأخذواقدكثرينأن!قررتكدلك-

إلىالمسيحعنرسالتهكتبلكنه،عليهيتتلمذولمتحخش!-ا؟-

فىوكانواcالمسيحعاينواالذينمنتسلمهاالتىالمعلوماتعلىبناءثاوفيلس

خدمته.

هو-الجديدالعهدأسفارأطولوهو-الرسلأعمالسفرأنالمعلومومنهذا

صار،إنجيلاًمناالأولالجزءاعتبرأنبعد،ثاوفيلسإلىلومَارصالةمنالثافىالجزء

.اللامعليهالم!يوعج!شوذهناالكلمة)49(

Ar
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لوقا:بقوليبدأإترسلأعمادسفرآنذلك،لوقاإنجيلباسميعرف

بهويعلميفعلهيسوعابتدأماجميعص!ثاوفيلسياأنشأتهالذىالأولالكلام9

.9(1)000ْفيهارتفعالذىاليومالى

رسالتيه:لوقاإليهكنبالذىهذافيدصئأ؟يكونصمعرفةالعلماءحاولولقد

إلىتصللم-الصددهدافى-جهودهملكن،الرسلوأعمال،لوقاإنجيل

فريدريكالدكتوريقول.وتخميناتفروضتقديمالأمريتعدولم،محققةنتائج

جرانت:

...رومانياًموظفاًافتراضهيمكنوقد،هذاثاوميلسيكونبمننُخْطرلم9

مماثلةقصصتألففىأخذواالذيناممثيريناأوفكبمننخطرلمكذلك

لدىمشاكلتثيرالتىهىفقطثاوفيلرشخعمية:نيست(")69(.أناجيل)

أسقا؟هومسالمشاكلهدهمثلأيضأتثيرل!سه،قاضححيةوإمما!ابىحثيز

:كردجورجيقول

منالأولللقرنالتاريخصجلاتفىبأرزةكضخصيةلوقاذكرالنادرمنإنه1

نأهى،الأقدمين(النصارى)الكتابلدىالسائدةالفكرةكانتو)ن...المسيحية

رسائله:فىورفيقكصديقبولسيذكرهالذىالطبيبلوقاكانالإنجيلمؤلف

(4:11فتموثاوس،42فليمون:4كولوس)

هؤلاءكل،وجروموا-نربيوس،وأوريجين،ترتليان،السكندرىكليمنتوإذ

.(V)9إاًنطاكيةمنأنه،الأخيرانويضيف.المؤلفهولوقابأنيعتقدون

:بو؟ىموري!رد.ويذكر

3.لموقا،-اسمالةخد-+خحملالطبيبضخصيةفىفص!هيريتهادتحلع!هـآأ

رأىقدبعضهم"أرالمسكونيةالترجمةوتلاحظ.رسائلهبعضفىبولسيذكرهوالذى

.63"؟62:صاطيحيةاصحقائدهـصاد.المسيب:وقارز1-2:الرسلأعمال)59(

بحدها.،ماهـ219:سامقمصدر()69

7(9) Vاءا.SAINTLUKE.pp

At
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.،بقهحرصفهحمللرضجسببث،يمارسهاالمؤلفكانءالتىالطبلمهنةتأكيدأ

شئناإذاالنرعهذأمن"أوصافاً"يعطىلافلوقا،تماماًفيهمبالغتقديروهذا

هذافىمثقفإنسانإىمفرداتهىيستخدمهاالتىوالمفرداتدا،الدقة

!)89(.العصر

:تفسرهمقدمةفى،لوقاإنجيلمفسِّر،كيردجورجويذكر

اهتمامهيوحىوقد...المسيحيينمنالثافىالجيلإلىينتمىلوقاكانلقد"

يضر)أممياًكانبأنه،البحتةاليهوديةالمسائلفىالخوضوتجنبه!اليهودغر"بالأميين

.()99(000يهودى

بوكاىيرىفيما-ولكنه،اليهودمنولي!ر،المسيحتلاميذمنلي!لْهو

ينقلفيما-فهومباشرةيتضحاليهودإلىبالنسبةواتجاهه،\()َبالمسيحيةآمنوثنى

ويبرز،مرق!عند!بطاليهوديةاكثرروايتهمنيحذف-كولمانأ.عنبوكاى

يمقتهمالذينالسامرصييناأالطيبةوع!قاته،اليهودكفرمواجهةفىالمسيحكلمات

.الهود

61--ص

"ا،:إنجيلهفىمتىيقولحينعلى

السامرينن.يتجنبواأنحوارديهإلىطلب)نْالمسيح

بقوله:ذلكعلىبوكاىو!عل!

لسانعلىيضعون،المبثرينأنعلى-كثيرةأمثلةبين-جلىمثالوذلك"

!إالشخصيةنظرهموجهاتمعيتناسبماالمسيح

قائلاً.ويتساءل

.AAهـالحديثةالمعارفضرءفىالمقدسةالكب:انظر)89(

الاثق.المصدرهـ16)-99(

!رشعسرة،24عن(ابصارىعا!اسدا):فىالجاحظوصفحدعلىالمستجبئشأى1(0)0

.48؟؟ماللنيةالمكبة،قكل

"5
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"خصامية!إلاكتاباتليستالأناجيلأنإنكارإذنمِمكنكيف

.إ؟)101(ظرفية"أو

.كولمانأ.رأىفى!حولياتكاتب"،ولوقا

كاننجسر.الأبنظرفى"حقيقىروالى"و

منتخلو،راقيةكلاسيكيةيونانيةبلغةكتب...أدلىعمللوقاإنجيلوإن

.(01)2الكلامحويثى

08عامىبينماكتبأنهالحاليونالنقاديرى،لوقاإنجيلكتابةتاريخوعن

.م)301(09و

.م85أو،8.عامحوالىإنجيلهلمحضأصدرقدأنه(جرانت)يرىبينماهذا

أشيمنعرفهاثانيةبرسالةالأصلىكتابهذيلفإنهسنواتخمسخوالىذلكوبعد

ثاوفيلس،مثلالرومانموظفىكباروربماالمثقفينأسئلةعلىتردلكى،سلىاأعمال-ا

.م)1ْ4(59حوالىفىمصنيفهن!ثرثم

متفاوتةمختلفةتواريخ،ولارونوهورنبوصتالدكتورمنكلحددولقد

..1()ْالانجيلهذالكتابه

لوتا:إنجيلمشكلات

هذهرأسعلى،مشكلاتعدةعلى-الأمرواقعفى-الانجيلهذاينطوى

بينهوالاختلاف،لوقاأرردهكاالمسيحنسبتسلسلعننتجتالتىتلكالمشكلات

(.)1ْ6متىأوردهالذىالتسلسل!بين

-AA:صالحديثةالمعارفضوءفىالمقدسةالكب)101( AV.

1(0)Yعىالسابقالممدر:AV.

A.8:صالابقالمصدر1()30

.131:ص،وتطورهاأصلها:الأناجيل:جرانتد.(01)4

.57:صالنمرانهةفىمحاضرات:انظرا(.)د

متى.إنجيلعنحد!ثاانفر)601(
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حولمتىيرويهعماجنمف؟السيحطافولةعنأ!قايرويهمافإنو!ذانت

نفسه.المرضوع

بالنسبةرئيسيةأًهميةذوحدثرهو،المقدسالقربانصرمسألةاكرهنا-

.بوكاىموريستعبيرحدعلى،اطمسيحيين

!ر:(75ص)،(الانجيلإلىمقدمة)كتابهفىروجىالأبيلاحظ-

ييىْ-22الاصحاح،المقدسالقربانسريسوقوهولوقاإنجيلأن

!ي!من6بول-الاصحا!:فىمتىإنجيلعنيختلف91،24-

..24-22!-14الاصحاح:فىمرقسإنجيلوعن،26-92

فىبول!يذكرهاالتىظككثيراًتقاربلوقاينقلهاالتىالصيغةأنويلاحظ

.25)1ْ7(:23-11الاصحاح،كورتتةأهلإلىالأولىالرسالة

أعمالرسالةفىفإنه،إلهامبغيرإنجيلهيكتببأنهيقرإنجيلهصدرفىالوقكانونئن

وهذه،إغ..القدسبالروحصلتهموعنالرسلإلهامعنيتحدث،الرسل

نفسه!لوقافيهايناقضمسألة

أعمالفىويحددهالفصحبيوماتضشانجيلهدتاريخيحددأنه؟-

اص---!------صء----!!الفصحسل!بعد"سً

الأولىرسالتهصدرفىيقرالذى،لوقاأن-المقامهذافى-ذكرهيجدرومما

الروحمنووحىبتوجيهلهيكتبولا،إلهامعنلهيكتبلابأنه،ثاوفيلسإلى

.القدس

اشسلأعمال)سفرثاوفيلسإلىالثانيةرسالتهبأننفسههوويصرح

أنهلهذصحيث،بوعدهووفاء،الأولىلرسالتهامتدادإلاهىإن،(بعدفيما

التوالى.علىلهسيكتب

:أقول

صلهآلهمأنوزعم،للرسلا!لهامزعمالذىالوحيدالمصدرهوهذالوقاإن
!إالقدسبالروخ

لألم.9:!،الحديتةالمحارففوءفىالمقدصةالحَتب701()
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تلاميذمنيكنلمرجلمنيجىءارزىاالزعمهذاقيمةما:الاَنوالسؤال

بح!سبأروايكص-*مي!--+ميذه(هوتصريحهبحسب)السلامعليهالمسيح

يكتبولم،(المسيحأى)الكلمةخداممنيكنولم،(اللاهوتعلماءاستنتاجات

!؟وإلهاموحىعنكتبما

هذهعندراستناإنجازمن،تعالىاللّهشاءإنقريباًنتمكنفلعلنا:وبعد

,Aالمصاومن،والرصائلالأناجيلفى،المتنوتناقضالسندانقطاعقضية:القضية

اللاهوتيونالدارسرنواستنتجهقالهماأبرزهناذكرناَأنبعد،الأصيلةالإسلامية

.النصارى

..باللهإلاتوفيقىوما

عيمعهعي،
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،)ْ"المؤلفمقدمةأ

الرجماشحمناللةبسم

.(1)ثقتىوبه

مباحثَشأيتُفإفى،ا،وآ،خلقهخيرمحمدعلىا!مّلاةِوا،اللّهحَمْدِبعدأمّا

يقْخى،أ2(المسالكوعِغ،القُوىواهيةَ،المبافىضعيفةَ،بعقائدهمالمتعلقةَاضصاركطا

اجسيراعلى-تعقيدهامن-!قفولا،عجبهغاية-اجهاإجنحتعقولٍمن-المتأمبن

!إارَبهمز

،الأولونأطلقهاظواهرعلىعاض!ين،المحضالتقليدعلىإلافيايعؤلونلا

الشرعهوذلكبأنظانين،الآخِرون-لقصورهم-مشكلهابايضاحينهضولم

؟نصوصمنوردبما،اعتقادهاعنمعتذرين،السلامعليه،عيسى،لهمضرعهَالذى

ظواهرهاعنصَرْفهاوا!،للتأويلقابلةغيرُ،للكفرقاهَرةٌأنها(أ2)يعتقدون

.،)3(عسيرأ

:طائفتانذلكفىرهم

علىالناظربهايقفالتىالعلوممنشيئاًيمارسوالم-اكثروهم-طائفة.

.وجودهباستحالةفيجزم،المستحيلاستحالة

المحقق.وضعمنالمعقوتيزبينما)5(

.(عسرة)الأحلىذ(0)

.ق:اضسخةاصتحصتتقتىوبه)2(

المسلك.:لفى)3،
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وقوعه.عدمفينفى،الواجبوإيجاب

فىارتسمتبل،وعدمهوجودهلطرفىلازمًامحالأيعتقدفلا،الممكنوإمكان

ملكة.)1(فيهمذلكصارأنإلىالبغوةُبهمواستمرت،صغرهممنذصورأذهانهم

عسير.دائهامنبرؤها،الطائفةفهذه

فتجدهم،العلوممنبيسصألمواوقد،معقولأدفىلهم(ب2)وطائفة.

المعتقد،هذا!عن)2(ناكصين

مسألةفىالفيلسوفتقليدعلىتارةيعوّلون،)3(بمقاربتهأفكارهميسامحونلا

صرائِحُثبوتهاعلىْ(تظافر)ْ،قواعدهدممنإليهيؤدىما،-لاعظامهم()4(الاتحاد)

،العقول

المحض.التقليدإلى،المعضلةهذهمنفارين

مبرهنة.جليةًفأبانها،الخفيةالعلومحارلقد)6(الفيلسوفأنمعتقدين

،المعتقداقا)7(فىويقفد،أقوالهعلىيعؤلبأنجد-س،ضأنههذامنبأنظانين

بالجسد.النفستعلقِمسألةإلىبردها،الاتحادمسألةعنينفصلونفلذلك

أنهملعلمواوالتعصبالهوىوتركوا،عقولهمالممساكينهؤلاء(أ3)راجعولو

-:لوجوهالحقسبيلوأخطأوا،الصوابمحجةعنَنكبواقد

:ل.)1(نحطتمن

التالى:النحوعلىدثباأنبمكن،-كلهاالفقرةاستيعابومن،ساقطةكلمةفاأنأرى)2(

.(المحنقدهذافحمىأو،تاْملاًو،دراتعنناْكصينفنجدهم)

.(بمقاربتهلاْفكارهملايسصحوناهكذاالعبارةتكونأنالأوفقولعل،الأصلفىهكذا)3(

يقلد،ن،كبيزاعلوامولونعماتحالى،باللْةاللامعليهعىباتحادقرلهمفىالنصارىأنأى)4(

به.واتحادهابالبدنالنف!تحلقعنعقيدتهمفىالفلاسفة

وتماونواتظاهروا:أىمرالاًعلىالقومتظافر:يد.ابنوعنئزْزجابنعنمنظرراثنال!لامةعن)5(

،3.بووت.خئاط!رصفلرة.الربلانأ0وتضافرواالقرمتظافر:ويقال،عليه

تحديددونعامبشكلالفلاسفةإلككلهوأو،أرسطوطالي!هوالفيلرف!كونأنالممكنمن6()

معين.لفيلسوف

.العتهدةمالفىعيمالتعولأوتقلمممعدمإلىالر!ى،الفلاستفىالمصوفالضالىرأىهذا)7(
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يكونلاأنلاقتضى،عليهعز)1(لو،الحكموهناط،ذلكادعاءيغوكيف

نا:بفولونلأنهم4بالبدنالنفر)2(تعلقحدعلى،البثرمنأحدبذاتتعلقللاته

لأجلها،وملاءمةمناسبةوبينهبينهايحَونأنبهتعلقهافشرطببدنتعلقتنضكلى

ألتعلق.كان

!؟ذلكمثلعنمُنَزة-اسه!ل-والاته

الاَراءوفقعلىمُتصؤزحاولوهالذىالتعلقوأن،ذلكلهم(ب4)سلملوثم

ليسىالالهية)3(إثباتفىبمقصودهمذلكينهضهـلم،غَناءبهلهميحصللم،الفلسفية

.السلامعليه

يحصلانوالألماللذة،اوأنتديريأتعلقاًبالبدنللنفع!إن:يقولالفيلسوفلأن

هذا-سادأنومحاذ،والمنافىبالملائمالحساسةالقوةانفعلتإذا،بهتعلقهابواسطةلها)4(

.محالٌ؟البارىلذاتِاللذاتحصوللأن،ماذكرمعبجملتهالتعلق

ههه!لهله

فى:بالإياتالخاعةالمباحث:انظروالمتكلمنالفلاسفةرأىولممرفة=

كمر.لحع،ر"ةأيوU3.s(عبامحمدالد!*ركتحقيق،للبهدى:الفلسفةالرسائل-

بمصر.الأنجلرط.محموهـ-.غاسمالدمحوربتحقيق،الحفدرضدلابن:الملةعقلالدفىالأدلةمناهج-

بممر.الحلبىسر،"سازىللفخر:التقدصأساس-

.ام559مةالحاصبىنثر،غرايةحمودةالدمحورتحض6للأضرى:اللصعمحا--

م،0591سنةالحافكىط،عبدالحليموعن،مو!دوسفعمدتحيقللجونى:الإرضادكاب-

بمصر.الحلوم!،ل!يجى:المواتف-

م.0111شةومةمكتبة،عمانعمالكريمد.يتحق!ق،عبدالجبارللغاضى:الخمسةالأْصولىضرح-

،صمو*بنعمدالإمامجامحةطصالمرضادمحمدالدمحرركتحضق،ممهةلامن،والنقلالحقلىتحارضدرء-

!وسف:الوناصةالفلسفةتارغ،4111سنةصبحىأحمدد.،الارعلىد.،ايونانعدالفلمفىالفكرساة

.كرم

)1(رل:ك!.

بمصر.الاْنجلو.ط،قاسمعمودللدمحور،و!لعقلالنف!فى5:انظر2()

لأباكم.:صفى)3(

لهما.:ل،سنفى)4(
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غيرأيضاوهذا،اللذاتحصولصتمجردةًاضدبيريةااصسحبةاهدهتؤحدأربقى

نسبةمخلوق!ادوله،العالمأفرادِمنفرد(أ5)اعلمدبرٌالخانقلأن،مُجْدٍ

تدبيرية.

ذلك،وغير،الميتكاجياء؟العوائدِخرقِفىأثرُهاظهرنسبةالمراد:قلفان

.المقصودعلىذاكإذفيدل

بخرقالاتيانمنبهاالمتصفيتمكنالتىالنسبةهذهمثلا!:ظلجواب

،السلامعليه،موسىبا!معترفونفإنهم،السلامعليهعشىلغيرثابتةٌ،العوائد)1(

ثجاناً،العصاقلب

علىأدلهذابل؟!بالحيوانيةالجماداتصافعنعبارةالأالميتوهل.احياء

الىءإعادةمنالقدرةعلىأدل،حياً-قط-بحياةيتص!نىلمماجعللأن؟المعجز

.)2(الأولىحالتهإلى

وقد،المعجزاتغرائبمن،العظيمكالطودفِرْقيكلوجعل،البحرانشقاقثم

برصطء()يدهأخرج،السلامعليه،مويىبانيصدقونهاالتىالتوراةشهدت

.جسدهاسنالىأعادهاثم،كالثلج

كنائسهمفىتقراا!العتيقةمحعبمجملةمنوهو،والقضاةالملوكأسفاروفى

،منكور)3(غرعندهمالأرملةلابنايلياواحياء،الميتماأقا،تلميذهواليشع.إيلياأن

.العتادةالثابتهَاتعلىخرىلااتىا!ححزة(العلامات)الآيات:أى)1(

شهاتهم:ويفندالبعثفكرىياقق:هرا!صَيماالفرآنشأفادهاحامدألىمنذكيةاغتة2()

لكلرهرمرةأرقأنشأهاارزىايخيا:قل،رجم!هىاظامايخىمن:تالخلقهن!ىسمثلالاوفرب"

8.-:ي!سورةالآيات.!عليمخلق VA.لأ

طبمة-عندهم-المقدسالكتابمن568:عىعثرانانمالاصحاح،الأوا!الملوكسفرفىجاءا)3(

تشانت:البرو

لاطيا:فقائت،نسمةفهتبقلمحتىجدأمرضهواضتداجتاصاحبةالمرأةابنمرضالأموشهد.وبحدا

وععدحضهاءتوأخذ.،ابخكاعطيى:لهافقال؟افيوإماتةإفىيذك!إلىجتهل،المحةرجلياوانمال

الأْرمهإلىأيفاً،إلهىاصباأيها:وقالبااإلى،رمرخسريرهعلىوأضحعه،بهامقيحاْكاناضىاالعليةإلىبه

ا"شدهذانفرترج!إلمىيارب:وقالمراتثلاثانواررعلىفتمدد،انجاتتك6-أصاْتقدعندماأنازلا!

ادأةفقات،حىانجكأنضرىإيلياا!وقا.لأمهودفعهاجتاإلىاشمليةصبه:نز!اكلارراا*.لجاثخذ6فعاشجوفه

."حقفبكذالربكلاءأنافةرجاسأنكعلتا،قت1هذا:لإييا
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:القاسلأن؟فغلط،القيا!قبيلمنذلكجحدواإنأنهم:-.اًحدها
!ء

.)1(الحكممناطهى،جامعةبِعلّةٍأصلإِلىفرعر؟

مح!
ثم،الفيلسوفبهيقولالذىالتعلقلحقيقةمقتضية،القائلهذاعقلهاعلة2ٍوا

؟القياسلهليصحَّالبارىذاتإلىيُعَديهاذلكبعد

زأ،لابذ،بهالمشبًهلأن،أيضاًفغلطواقثيلالتشبيهقبيلمنذلكجعلوإن-

باثمابهة.للعلممتقضياًبهالعلميكونحتى،متصؤَرأمعلويكون

حقيقةعلىتَقِفُهُشبهةبأدفيأقىأنعلىجهدهلذقاء،المقالةبهدْهيهميالقائاء

ذلك،إدراكصتبالعجزلأقرً،الفيلسوفبهماالقائلالتعلقوحميقة،النذر

يساعلاالقياسهذامثلإنثم؟امحهمعتومةعيرالحقائؤوالمي!سر!لهيصغتحي!

بقياسالمسمى3(،(أةالمهجو)الأقيسةصهوبا؟استعمالهفىنفسهالفروعى)2(

التعقيد.

فىيُحتاجبماأر،منهأخفىهوبمافيثبته،حًفىحكمإثباتيخاو-:َوهو

بهاالقائلكالنفس،الغامضة(أ4)بالأدلةواستخراجهالفكرعمالةإلىاثبات

!!الماخأفىوغموضبتعقيداتالا،وجودهايَتَخَيَّللأالتى6الفيلسوف

الاضولفىعليهْيُعَؤَذفكيف،ظنأيسرعلىالمبنيةالفروعفىمهجوراًكانوإذا

ك!!الوجوبر)4واجببذاتالمتعلقة

حملأنه5:نانذكرللقاستعريفاتعدة-المحصول:كابهفى-الرازىالفخرالإمامآرردوقد111،

نفماأو،عفةأوحكملأكباتمنبيامجامعبأمر،عصانفبهأو،لهماحكملأيباتفىمعلومسلرم-على

.،كهما

المجهد.عندالحكمعلةفىلابثطههماالفرعفىالأْصلحكمتحصلأنه:وفا

،الثافالقسممناثاقالجزءأرلللرازىامضفيلى،اثافىالجزء،للزالىالمسنصنى:تعرنهفىوانظر

.م0891ء1014سنةالركاض-العلوافىفيافرجابرطهد.صيؤ

الأملمحنىفىوانظر،الأصولىمقابلفىوهو،الفرعةالفقهيةلالمسالًلالمهغعلكطلق:الفروعى)2،

5:عى2برالرازىللفخر(ا!صول)كابوالفرع ، 3 -. y tالحامرىالحنلألى،الإسلامبمناتبوالإعلام

.القاهرةم6791طكرابعدالحميدأحمدد.خيق93ءْ

!ا.مضلاالرسمبذاشالكلمة!،المهجروة)الأصلو)3(

وصفأته-تعالىاللهه(لأكاءالوجودواجبا:مصطلحتعالالذعلوالجكلمونالفلاسفةيطلق)4(

.!نيهوصة،تحالىاككاابهامصصِ
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بداث.ث،أريخاةالمدينهَأخذأنإلىاجوضع-أيخاً-اهثصى:شسة

.اطعجزات

اضسبةاهذهتكونأنالماحفما،ترسللم،أنبياءُ،الأنبياءص()1(كان)اماثم

ابراهيناإِلىالمُخوِجَةِا،الرسالعدم؟تضهرلمإحضههسا،مه!ا!احد(أ6)"امملثابتة

!؟عنهاالصادرة

عليا:ايبيهيجبدقيقة

غَيِرْمِنْيَيْضَاءَئخرُجْجَنَاحِكَإلَىيَلَىكرَافم):ا!زيزاالكتاباغظ

.!)2(موء

اللفظهذاوتفسير"كااسشُولَغْعثمصئوراذوياوَهِنَا!:التوراةولفظ

بالعربية:)3(العبرافى

.(")ْكالثلجبرصاة)4(يدكوهذه"

،سوءكرمنبياضهابأنالعزيزالكتابوصرح،ابرصباالتوراةصرحت

اغَهِماالممالىمملاكلالجمبُملكن،الرأىبادىءِفى،ذلكمنحَسِكَةابقلبون

تلزُّجُبسببهيحصُلُمزاجسوءعنينشاعَرضعنعبارةالبرصأنةوبيانه،عسيرغيرُ

الجسد.لونالىإحالتهعنالمغروةالقوةُتضعُفُبلغم

كأ.لى،ضطأبهاأنوواضح(قرصللمأفياءالاْنياءءتلماثم)هكناالاْصلفىافحبهارةأ،(

.22:طهسررة2()

وعارت.ابفىنرجحكناو)نثافصابتسضنالاالمصلاران18ْ!ليرانهةيعرفالنزازكانهل)3(

الباراتدكقاظر(اليهردافحام):محا*فىء057تالمنرلىالمسويلالمهتدىأوردهاضدصحيحةالحبرية

ال!ب.لهناا!قةسرتافىالعبرانية

لضاء.:ا-فى)8(

دهفأدخل،عكفىكدكأدخل:أنأالربلهتالثم65-8الراءالإعحاحالحروج,فىجاء)5(

منأخرجهاثمعبهللى!د.فرد،عكيلىطكرد:لهقالثم،االلجعثلبرصاءطهواذا،أخرجهاثم،بفى

.،جلهثلعادتتدهىواذا،عه

.(الجدرروالحهدالقديمالمهد)المقدسللكتاب!لبروتتافتبحةكلت19:ص-
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أحدكللأنمَزاجسوءِعنمانشأ،السلامعديه،موسىيدبياضآنومعلوم

ذلك،لهحصل،وصفناهُمانهجعلىمزاجهساءاذا

أحالته.المغيرةالقوةقويتوإذا

11الاعجاز)1(خصوصيةتذهبوحينئذ

.الخارقالمعجِزِقبيلمنكانبياضه!بل

اشارةالمعنىهذاوالى،المالوفللمعهودمخالفأيكونأنالخارقالمعجزوشأن

بقوله:العزيزالكتاب

إ.غَيْرِسُوءٍي!مِنْ

؟سوءغرمنبرصاءيده(أ7)يجعلأنعلىموصىأقْدَرَ(تعالى)اللّهأنأى

خصوصيةبذلك()2(لهاليحص!،مغرةقوةغرمن،جسدهلونالىيردهاوأن

.يدهعلىللمعهودالخالفالخارقالمجزِباجراءِ

،العادىسببهعنمنفكاًبالمُسَبَّباقىاذا،للمعهودنحالفاًمعجزاًيبهونوإنما

.عنه)3(إلَّاينشألاالذى

لوازمه.منهوالذىبالبياضعنهعثرثم

واضح.جمعهذا

هه4ع!هه

النفس،فىالفيلسوفقاعدةأن،المسألةهذهفىمعتقداتهميوهىومما

للنظامالحارقةالآ!ةهىواا،مرضيةحالةنيجةيكنلموالسلامالصلاةعليهلموسىحدثماأنأى)؟(

...المحتاد

تحالى.اللارحمه،النزالىمنجيدةلفتةوهى

افامش.فىجدأدقيقبخط(لهاكلمةفأثبتالناصخاستدركوتد،فمالأصلفى)2(

عننلدمحررا.رصالتنا:انظر،فهاالضالىوراًىوالمعجزاتوالمبباتالاْسبابمسألةفىللترصع)3(

.ام819ء1014الغاهرةجاسةالملومداركلية."عردوابنرضدابنبيناصبيةامدأ"
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ومم،بهابالقائلينالظنحسنجزمهممستندُ،نجتبوض!جازمينكانواان،وتعلقها

مناخترعواقدبهاالقائلينأنمنهمظثاً،(ب7)يبراهيهاالاتيانعلىقادرينغير

وصعوبة،مأخذهالخفاء،ادراكهاعنناكثساًالفكرأيرجعما،الخفيةالعلوم

.،مبانيها

يقلدأنالقاثلهذاعلىفيجب،الخطأمنمبراةأقوالهتكونشانههذامنوأن

فى:الفيلسوف

اجارىاوأن،والفسادالكونيقبللاقديمالعالموأن،م!ستسبةالنبواتأن

،مجردوجودالخلقالهوان،واحدالاعنهيصدرلاالواحدوأن،الجزئياتيعلملا

،قدرةولاحياةٌولاعلمبذاتهيقملم

باكذابفيهوصرّحوا،المتشرعينقواعدبهنقفموامماذلك)1(،غيرالى

.(أ8ا)المرسلين

صاحبخصوصيةُبهيَثبتُماتصوّريمنعون،قوماًتقليدهم،العجبومن

منىِّمشاركةغرقن،امهمَنىمحضمنالوَلَدِانعقاداستحالةعلىلنصهم؟شرعهم

.جالينوسراىعلىالجزئيةفىلهمشاركأو،كبرهمرأىعلىعاقداما؟رجل

ع!هه5هيم

!افت)كتابهو،برأسهكابأ-علهللرد-أفردولغد،كبهفىك!اًالنزالىءسدد.الكلامهذا1()

وخلقالدوعلموالنبوةلوهيةبالاًالخاعةالقضا!افىأفكارهمووهاءونهافمالفلاسفةتاقضيخهبين(الفلأسفة

حقالىأومطمئةنيجةالى!ا!لأنعبقركتهتكنمهما،المقل!ستطيعلاالتىالقضاكاهذ.آخرإلى...العالم

.واللامالملاةعكل،الدّرصلوهم،الرحى5هو،أضأوالملحةالكبرىالقفاكاهذ.مصدر!انما،يقينى

يرجعإ!مئلاالضضساْلةلىالمتاقف!الغثالباردالكلامبهذاتاْقىأنالكبوةالحقولفذ.جازك!فوتأكل

!الهالي!مجالااخحمتقد-الكبوة-المقولهذ.اًنإلىهذافىالسبب

الفلسفةطفانشللحدوالمؤثرالمنظمالعلسالجهدبهذاقاممزأول-نظرنافى-الغزالىالإمامويعد

أصولأوايوحيدأوالكلا.يدانهو،الإسلايةالثقافةصادكنمنجدأخط!صدانفىوتنلنلهاال!ونان!ة

صنذلكك!-بَعل-الصورىالمنطقىجانهافى-الفل!فةهذهتأث!عنفنلا،الدين

...المادلن

والحصقبالمجهةكيزالغزالىجهدلكن،اينلغلهذاخطورةإلىونبفواحذروابعلساءالضالىسببنلقد

عهدتيمعةثنأحمدانث!خيعد.منجاءونتد،الزالىاللةرح!..ثمرترزقأنلهادتْفرثمرش..والدراسة

صلفلاله.فةوفى،الظضن"ءرلمعل5و،احنمقنفض":كاولفىجالاًذلكظهر(مباركموفق
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قائلاً:،ألِفَهماتركهعدمعلى،لهالمحرضانوهواهُتعصبُه-قائلاً-حملفان

مقتضىعلى،وراعه-فيمافنبقى،فيهخطئهمعلىالبراهينقامت،ماذُكران

ظنِّنابِهِم.حسن

الخطأممكنةأقرالهكانت،)1(صوابهوتارة،خطؤهتارةظهرمنأن:فالجواب

مستندعلىالوتوفعدممع-شأنههذامنتقفيدإلىيصارولا،(ب8)ليالصواب

كتابهظواهرعلىالتعؤُلىالىالتفاتهوعدم،ظهرهوراءالمتثرعينأقوالونبذ-اقواله

يذَعونهماعلىدالة،اضأويلَاأبت،لنصوصالا؟شريعتهصاحبانسانيةعلىالدّالة

!إبينًااستعصاءً،العقولعلىمستعصيبما،الإتهيةمن

المحضة،السلامعليهعيسىبانسانيةمصرحةنصوصالإنجيلوفى!كيف

!!محال،يدّعونماعلى،عليهالالهيةاطلاقبأنشاهدةونصوص

.زبدىبنيوحنا)2(انجيل:(أ9)عندهمالأناجيلأصحفىالنصوصوهذه

منحذراً(فيا)4()المسطرةفصولهامبيناً،نصاًنصاًأذكر،ذالم3(أأناوها

صدورهم.فىمحفوظةغركتبهملأن،المناكرة

!اائكبرىللأسئلةإجاباتعنالخالصالحقلىالبحثهو،رئيسياًموضوعاًلهاالفل!فةاخدت)1(

.ءوالرالخوتيموعن،واطعادوالم!دأللكونتفسرعنأو،الحالقأوالمصدرعنالؤالمثل،الإنانيطرحها

الاسباعبوساثلزودمهما،عنهتفكولأكهاالالانلأيقك،ملحةضروريةفطريةالاْصئلةوهذ..إلحإغ

اإالترفىأوالمادى

..عهاكافيةشايخةجاباتاٍالإنسانأ!اميضعالدءتجاءالتىهىنفسهاسئلةالاًوهذه-

تاريخوفى،بخفسهبفسهالأسئلةهدهعلىيخيبأدحاولقدالإنسانأننجدالانانهةتراثقراعةومن-

،وتمرثوثتْتواخلفالإنسانخئطحدأىإلى/:دراستهمننتبين..الإجاباتلهذهحافلسجلالغلسفة

اأ!مقغشافجوابالىيصلولم

ضفة-يهوديةأونصرانيةيثةنتاج:الوسيطةاخريةاوالفلسفة،وثنيةيئةنتاج:اليرنانيةالزبيةوالفلسفة-

صإعا!سياسةواوالفنفةالحلهمثلضىءكلفيهاانفصلبيئةنتاجالحديثةاخربيةاوالفلسفة،(صحيحغ!دين)

!إتماماْوأصلهوتجاوز.الدكأ

!؟قدتوماذا؟!رفضتأوتبلتفهل:الإسلامفىإلاصحيحدينمعالفلسفةتتجاورولم-.

.الأولالقسمفىاجوحنادراستاانظر)2(

عندنا.منزيادةالمعقوفينبينما)3(

ضدياقروبيرالأبوذكرها،هى؟الكلمةلوبقيتيستقيملاالكلامأنونرى(فيه)الاْكلفى)4(

هى.؟نثرنهفىاجوعىا
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العلم؟أهلبينعليهمامتفقأصلينتقديممنفلالد،ذكرهافى/هلشروعص!ْ

)'(،علماناعلانأ

ظواهرها،تركت،المعقولواففتفالأ،وردتاذاالنصوصان:احد!ا

فيجب،مرادةليستحقائقَهاأنَواعتقادتأويلُهاوجب،المعقولصريحَخالفتوان

.المجازالىردُها،ذاكاذْ

علىوبعضها،حُعمٍاثباتعلىبعحنسهافدل،تعارضتاذااررلائلاأن:الثافى

الجمع،إمكانباستحالة،العجزأنفسنامنأحسسناوقدإلَّامتعارضهّنتركهافلا،نفيه

.واحد)2(معنىعلىمتظافرةجعلهاوامتناع

)3(إطلاقهفىاشجوُّزاعلىالدالةالنصوصذكرفىالآنفلنشرع،ذانتقررواذا

نفسه،على(الالهية)يوهمما

.(الاتحماد)ْمسألةفىالتجوزعلىالدالةوالنصوص

واحد،والأبأنا":كقوله

،الأبرأىفقد،رآفىومن

.،)4(2لم،الاممُةالأبفىوأنا

المحقق.وص!منالعنرفي،هذا)أ،

صتكتابئلاانظر،صثكورأواسحأعيفاًنجثأالأصلينهذينحيقفىالمسليزعلماءنجثلقد)2(

يعية.بنأحمدالإسلام

Iسالم.رشادمحمدالدكررحققه،،والنقلالعقلدرء.تعارض

(r)السلامعليهعيى:أى.

مالى:البروتتانتطالجديدالعهدمن175:صيوحناإنجيلصتعرالرابعالاصحاحفىورد)4(

يخلبس،ياتعرقىولممدتهدهزمانأمعكمأنا:يوعا،قال!وكفاناالأبأرنا:ياسيدفيلبراءقالا

الذىالكلام؟اذوالأبالأبفىأناأقتؤمنألست،الأبأرنا:أنتتقولميهف،الأبرأىفقدآقاندىْر

.،فىْوالأبالاْبفأرمدقرفى،الأعماليعكلهرفقالحالالأبنعَن،نفىسبهأتكلهنتبهأك!-
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وب!!بينهاونجمع،المحعنمةانسانيشهعلىالدالةالنصوص!بذكر،ذلكنتبعثم

فعموا،تاويلهاعن-لقصورها-أفهامهمنحَمستْ")1(شُبَهاًط!مْالمثيرةالنصِوص

.وضلَوا

يرجعمبلغاً،مشكلاتهاعنالغطاءوكشف،(ب01)ايضاحهافىبالغين

.السَّناءظاهرالرّواءباهر،الحقمعه

الأولالنص

والعشرين:الرابعاغصلافى،اتجيلهفىيوحناذكره

قائلاً:فأجابهم،يِرجُموهحجارةًاليهودُكناولَ،واحِذوالأبُأنا"

الأعمالِأىأجلمن(ذ)،ألىعِنْدمِنحسنةًكنرةًأعمالاًأريتُكم

ئرْجُموفى؟

لأجلِولكن،نرجمكالحسنةِالأعمالأجلِمنلَشْ!:،قائليناليهودفأجابه

آلهاً.إئفْسَكَئجْعلْإنسانأنتَوإذْ،التجديف

:يسوعفأجابهم

آلهةلأولئكقالقدكانفإنْ،آلهةإنَّكُمقُلْتُأقنا.سسِكُمفىمكتوباًأليمرَ

،في!3)2(.المكتوبينتقصأنيمكنولَيْسَ،اليهمْصارتْالكلمةَلا!،(أ11)

.أ)4(العالمالىوأرسلَهُقذسَهُارزىابالحرِى)3،

ظاهر.خطأوهو،ركضت:ل:فى11(

فيكم.:ل،صلالاًفى)2(

إلىوأرسلهالأبقدصهالذىأحرىفبكما:هكذاش:فىشالبارة،أحرى:--فى)3(

مالى:البروتستانتطمن167:صرالعاضرالإصحاح:يوحناإتجيلفى)4(

أربتكهكثرةأعمالا:يسوأجا-،لكلجموهحجارةأيضأاجهودافتناول،واحدوالأبأنا"

خديفلأجلبا-عمللأحلنرجمكاسنا:قائليناليودأحابه؟ترجمولىناعصلىألىسبب

ات!ناالأواصك،آم!ةإ!-قلتأنانامرسكمفىمكتربأأليسيرعأجابهم،إلهأنف!ثغعلإناد

خدفإنثاءأتقرحوتالعاةإلىوأرسلهالأبقدصهفالدى،المحَتربينقفرأنيمكنولا،اللْاكلمة

فآررامنرسمفإ-أعمابهتإذولعَن،فتؤمنوافلاأفأعماتأ!نتبهتإن.الذالم

.(03:93).!يخهوأطفالأباأنمراوثترلرا*!

.أفعندمن

وأنتفإنك،

إئيمكارت

زإقلتلأف

بالملأعحاتنوا
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كلامه.آخرخذا

وبيانه،الاخادمسألةفىتحاولهالذىغرضناخثسيللىبالغالنصهذا:فنقول

."،احدوالأبأنا":قولَهعليهأنكروالماإليهودأن

واحد!والأبأنا":بقولهأرادبأنَّهظانين،نفسهاالاتحاد،مسألةهىوهذه

بأنمصرِّحاً،إنكارهمصالسلامعليهانفصل؟حقيقةالهاًفيعَون،الظاهرمفيومه

،المجازقبيلمنذلك

(ب11):فقالالمثللهمبضربه،التجؤُزجهةَلهمأبانثم

عليكمأطلقوانما،حقيقةآلهةولسغ،آلهةأنكمناموسكمفىعليكمأطلققد

!!)1(ذلاثفىشاركتكمقدوانا،اليكمالكلمةصيرورة:وهو،لمعنىًاللفظهذا

الحق،عن!ايً،!إظرَر،المر!ين!قال،شرسنافىذلكمثلوردوقد

احمه:جل

لايزالثم،عليهمافترضتُ)2(ماأداءِمنبأفضلالمتقربونالىّيتقربولن"

به،يسمعالذىععَهُكنت،احببتُهفاذا،أحبّهحتى،بالْنوافلالىّيتقربالعبد

.1(بهايبطِشُالتىويدَه،بهينطقُالذىولسانَه،بهيبصرالذى5؟بصرَ

عبارةًيكونأو،الجوارحهذهمنجارحةكلفىحالأالخالقُيكونأنومحالٌ

!إعنها

بهما،ومعونةقدرةاللهمنلهكان،اللهطاعةِفىجهدَهالعبدبذللمَّالكنْ

المقربة.الأعمالمنذلكغيرإلى،باليدوالبطش،باللسانالنطقعلىيقدرُ

علىقدرلماولولاه،بالسّيفإيضرِبَأنعلىشخصاًأقدرمنيقولليلذلك

بها.ضربتالتىانايَدُك:ذلك

وهى،اشلامعليهاطصت!قولانهاعلىتنصع!علامتى!تا!هارةاهدهسترتهلىشديا-الأبوص!!)1(

أسابق.ايرحنانثص!لهيض!ءَاسد!اانحزالىاكلاممناءاقعافى

والترمدى،هـأحمد،إعبخارىاحديث:أصِ،أفرت:الأصلافى(2)
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عليهعيسىمحرحوقدمنكورغيرُشاثحسنٌاستعماله،المجارْمنضربفهذا

بتموله:،المجازبجهةالنصهذافىالسلام

،حروفذااغظاً،بالكلمةيريدأنومحال،افيهمصارتالكلمةلأن

الىالتوفيقبهلهمثصل،عبادهصيشاءل-يبه،منهسِرًّا،بالكلمةيريدوانما

يبغضونلا،جبهسأالّاجْبونلايُثسيِّرهمبل؟شجلعزلتةمباينينغيرَيُعسيرههاما

الأقوالمنيريدهماالايريدهـ!ولا،يكرههماإلايكرهونرلا،يبغضهماالا

نجلاله.اطلائقةاوالأعمال

،اسلتجوُّزالمحمَحِّحالمعىلهمححسلى،الحالةكمذهإلىأضوفيقاأصاهـهم)1(فاذا

.المذكوراطحازإِلىالصارفِالتأويلِهذاحسحةعلىويدل

بقوله:،الاكادعراسدالَاالنحهـرهداظاهرإِرادةصتاحترز،االسلاعليهأنه

،وارسله)2(قدّسهالذى-بالحرىِّ-فيكم

اذعاها،أنهاجهوداتخئلالتى(ب12)الالهيةمنمتبرئاً،رسولبأنهفصرّح

-:بقولهأنبياءليسواممن،غيرهمعلىدرجاتهماوعلوَّ،الأنبياءخصوصيةلنفسهمثبتاً

."وأرسلهلَذسَهُالذى-بالحرىّ)3(-فيكم"

النبوةبمراتبوفضلتكم،للتجوزالمصححالسببفىشاركتكمقدأى

!إوالرصالة

اللفظ،ظاهرارادةمنتخيلوهلماقاطعاًجواباًاقثيلمنلهمماضربهيكنلموول

وهذا،الاآ،سخطالىبهاالجهلالمفضىالمعتقداتفىوغشاًمنهمغالطةذلكلكان

جائرغير،الحاجةوقتعنالبيانتاضرلأن،الحقالىالهادينالمرسلينبالأنبياءلايليق

.(أا3)للأنبياء

ءطلاع!ول

بهم.صار:ل،كىفى)1(

بالحرى:ل:ولى،وأرصلهالدَقدسهاندتأحرففبعَه:شدياتثرةلى)2(

قدسه.الذىبالحرىفيكىا:أ!و،سه:أصقدسهاعدفأحرىَذحَها:كأو)3(
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يستحيلىوما،للّهيجبُمامبينأ،العالملخلاصارسلانهكتهموفىكيف

.المعبودالالهَالملهمبئنإذاللعالممخلصاًيكونوإنما،عليه

همبضربهذلكاعتقادعنصرفهماوقد-يُعْبَدَأنيجبالذىالاذُهوكانفان

الالههوأنّهوالتقدير،عبادتهعنوصرفهم،غيرهبعبادةامرهمقدفيكبرن-المثل

لحلاصأقأنهفيهيُدّعىبمنيليقلا،)1(وضلالةغم!وذلك،يُعبدانيجبالذى

بأنهصرّحعمَّنفضلاً،الاعمآحادمنوالهدايةللارشادانتصسببمنيليقلابل،العالم

.(ب31)مرشذ"هادٍ،رسول

*ج!*عهـ

شرهم،منيَحْذَرُهُمانفسهعنلمِدفع،مغالطةالمثللهمضَربَإنما:قيلفإن

،إ!الكائناتليموجدُالعالمإلهأنهفيهيُدّعىبمنيليقلااليهودمنالخوف:قلنا

فَرَق)2(منأوضحالحقائقهذهلهلاحتأنبعدالمعانديقولماذاشعرىفليت

،عشواءخبطويخبط،أمثالهوتاويلالنصهذاتاويلعنيتقاعدوكيف،الصبح

!؟أوّلهقد-)3(نفسه-شريعتهوصاحب

:صلال.كأف)1(

أمحة.أص!ءاعحستىفلؤ)2(

،الطبرىرتنابنعلى"المهتهدىنبفناوقد.لفىوكذلك،نفسهأولهتدشريعتهوصاحب:كأق)3(

إلىالمرانيةمنانتقالهبعدء247سنةألمهالذى،ا!ظمحمدسيدنائؤةإثباتفىوالدرلةالدين-كتابهر

العهد)القديمةالكتبفىطلق(الرب)و(الاآ4)لفظأن!الضارىعلىالرد":المفقودكتابهوفى،الاسلام

وفى،مضىفيصابيثاوتد9:الطبرىرينبنعلىيقولالسيدالانسانوعلىتعالىاللَةعلىبالاضتراك(والجديدالقديم

هذهفىذلكومصداق،أيضاالاسعلىواقعانالرب3وااللةاسمأن(النصارىاًصنافعلىالرد):كتالى

جاعلكإلى1،لموسىال!ةقولالئرراةفىوجاء...أمامهوعملهمعهأجرهإنسانهوالاآ4اشبأنأخبرفقد،ال!وة

:4التكوينسفرأ!الهالهارونموسىويكونفحألهيكونهارودإن":لمو!صىقالال!ةأنوفياألفرعونالهأ

يقول!لربقالربقال":داوودوقال،الناسنباتإلىنظرواوجلعراللةأبخاءإن":الترراةفىوقال،16

ص!:،لهوالدولةالدين1:وانظر!الانسانعلىيقعانكاناوالربالاذإحمىأنتيانهذاففى":الطبرى

451،551،AAص،(والساداتنياءالاًعلىواقع)ا:V11-111الآفاثدار،نوجهضعادلالاْستاذثرة

.27791طبعةبيروت،الجديدة
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الثافىالنص

والثلاثين.السابعالفصلفىإنجيلهفىالمذكوريوحناعليهنصّ

واحداً،معكليكونوا،أعطيئتىالذىباممكاحفظهمالقُدّوسالأبُأيُّها"

.1()1(نحن؟

المجازالىالحقيقةعنصرفهفى)2(مؤكدٌ،سواءًقبلهالذىكالنصالنصهذا

وبيانه:،المذكور

حفظاً،باحمهلهمحافظاًيكونأن،لتلامذتهوجلعزّاللةدعاالسلامعليهأته

:فقال،التشبيهبحرفأقىثم،بالتةوحْدَةٌالحفظبذلكلهمليحصل؟لهحفظهمشل

نحن.؟

لهموجبةًالالهمعوحدتهتكنفان،معككوحدقىاسحدةاتلكتحون:أى

.(اب4)!آلهةيكونواأن،لتلامذتهداعياًيكونأنفيلزم،!الاآهيةاستحقاقَ

خيالىأدفىلهيكونمنعنفضلاً،قبيحالعقلِرِبقَةَخلعمَنْببالىذلكوخُطورُ

يفيضأناللّهسألالسلامعليهأنَّهوهو،المذكورالمجازعلىمحمولهذابل،صحيح

يريدونلابحيثبجلالهاللائقمرادهالىيرشدهمماالىوتوفيقهوعنايتهآلائهمنعليهم

يكرهونولا،يبغضهالامايبغضونولا،الامايحبُّهولايُحبّون،يريدهالأما

لوقوعه،مُؤثِر.،بهراضهوماالاوالأعمالالأقوالمنياتونولا،يكرههماالّأ

.التجوّزحَسُنَ،(أ15)الحالةهذهلهمحصلتقاذا

بحيثومرادهغرضَهموافقٌصديقلهكانلوانساناًأن،ذلكصحةعلىويدل

:يقولانا،حَسُن،يكرههلماكارهاً،يُبغِضُهلمامُبْغِضًا،يحبُّهلمامحباًيكون

واحذ.وصديقىأنا

:(البروتستاتط018ةص)شعرالسابعالأصحاحيرحناإنجيلفى)1(

.أخْن؟واحدأليكونواعطيتنى(هكذا)الذيناعكفىاحفظهمالقدوسالأبأيهاا

)2(jلى.أووالرفع،مؤكداً:ش
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الهاًليسوأنّه،مجازمعهرحدتها!،النّصفى-أيضاً-السلامعليهبئنوقد

بقوله:حقيقةً

نحن.؟واحداًمعكليكونوا

كانتتريدهماالألايريدونصيرهم،توفيقمنكلهمحصلإذا:يريد

،تريدهماإلَّااريدلالأننى؟معكحالتىهذهإذ؟معككوحدقى،معكوحدتهم

نأغرمًنحفظهمعلىقادراًلكان،الهاً!نفسهكانولو،والضحرا!لَنَّفعُىإ 0َ5(اهماْ)
الإلهلهمداعيا."باحمكاحفظهم،القدُّوسالابأيها":-الضا-وبقوله

المحازإرادةعلىبهانبّهالتىالاشاراتلهذهفاعج!،الحفظويساله

.ظاهرهعنالكلاموصرف

ذلكبمثل()1(قورِنتيةَ)إلىسئرهاالتىرسالتهفى(هبولَمن)صرَّحوقد

:فقال،النصوصهذهمنالمرادَفهملما

.أ)2(واحدأروحاًمعهيكونفإئهبربخاامحعصمَفمن9ِ

هذها!(أا6)وفهم،فهناهماعيْنَفهمأنّهعلىيدلمنهالتصريموهذا

.مرادة(ظواهرهُاليست،النصوصى

الثالثالنص

-:أيضاًوالثلاثينالسابعالفصلفى،إنجيلهفى،المذكور(يوحنا)عليهنص

الحقُّ،هىخاعئةًكلِمتَكفإن،بحقكقذشهم"

قامرساأنظر،قديمةروميهْمدبنهْوهى،كورنثوسباسمالمذكررالابجلفىوردت(قورنتيهْ)ا()

"المقدسالكتاب

الكتببعن!فىوتذكر(Paul)،أبول!":هكذاالكلسةوترسم،الاْولالقسمفىاجرشدراستاانظر5

.باءإلىيتحولاعربيةاإلىيترجمعندماالفاءحرفلكن(فرض)

ابروتتانتاطبعةمن.اصادساالأصحاح،كورثوسأهلإلىالأولىاسسرلابولسرسالةفىجاء)2(

.أواحدروحفهرإىبباالتصقصتوأما"
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،ذاذأقدسولأجلهم،العالَمإلىأيف!اًأرسلْتُهُغ،العالمإلىأرْسف!ى؟

يؤهنونالذينوفىبلافقطهؤلإءفىألم!ألولش.بالحقمقدسينهمليكونرا

(9)u،واحداً،-بأجمعهم-ليكونوا

العالَمُليؤمنَ،واحداًفيناأيضاًليكونوا،فيكوأنافىحالآ:أبةِياأنك؟

نحن!واحداًليكونوا،أعطيتنىالذىالمجدَأعطيتُهموأنا،أزسف!ىأئك

.إ)2(واحد11اب6)

وبيانه:،قلناه/)3(لماموكدٌ،جداًواضحالنصُّهذا

المجدَأعطيتُهمقدوأنا:بقولهالمجازجهةَمبحناًالشُّبهةغِطاءَكشفالسلامعليهأنه

.واحدأليكونوااعطيتَنىالذى

علىمتظافرةً،جُمَعأفعالُهم()4(فتقع)،ثهلهمينظمالمجدذلكان:أى

((11ْفيصرون)،تريدهماوإرادة،تبغضهماوبغض،تحبهماومحبَّةِ،طاعتك

أنا؟أى،واحدْنحنكا،ومعتقداتهموأعمالهمآرائهمتباينلعدم،واحدكرجل

واحد؟معك

،تريدهماإلااريدولا،تحبهماالأاحبلاجعلنىأعطيتنىالذىمجدَكلانْ

عملمنىيصدرولا،تكرههماإلاأكرهولا،(أأ7)تبغضهماإلاأبغضولا

به.راضوأنتإلَأقولولا

جل،الاذأطاعفقد،أطاعهمَنْأنعلىدلّ،الإذمعحالتُههذهأنّثبتو)ذا

بقرلهي.لىيوْمنون:شوفى،لىرومنوذ:لفى)1(

بلي:كا.البروتتانتطمن018:صمنهعرالسابعالأصحاحفى!وحناإنجلفىالنصهذاورد)2(

ذاقىأناأقدسولاْجلههالحالمالىأناأرملتهمالعالمالىأرسلتنىكا،حقهوكلامك،حقكفىقدسهما

ككلامهم،لىيزمنونالذسأجلمنأضأبلفقطمؤلاءأجلمنأسألولست.الحقفىمقدسينأفأهمليكونوا

أرصلتى،أنكالعالميؤمنيخناواحداًأيضاًهميكونوايخكأونافىالأبأيهااًنتأنككاواحدأالجصعلهكون

واحدالىمكمكيكونوافىوأنت!ماًنا.واحدمخناًننا!راحداًبكونرااًعيىالذىا!دأعطموأنا

.،أحببتنى؟واحببمأرصلتىأنكالعالموليحلم

.قلنا.لمامؤكدأوحد.النصهذا:لفى)3(

.(نفع)الأصلفي)،(

.(!مرون)لاْعل'ذ5()

15مما
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المرسلين.الألبياءاشآنعدْ.،أطاعهفقد،الالهأطاعومن،اسطه

باقواسه:المجازجهةايضاحفىبالغثم

نأ:يريد."واحداًفيناأيضأ-اجكونوا،فيكوأنا،فىحالأبةياأثك؟"

جميعاكنا،مرادىهوومرادُك،مرادكوَفقِعلىواقعةً،تظافرتإذاوأعمالهمأقوالهم

حَذَراًبذلكيقتنعلمالسلامعليهإنّهش،الاراداتتباينِلعدم،واحدةكذات

:فقالرسولبأنهفصرّح،النّصوصهذهبظواهرالفثَعيثفا!الخياتعلَّقمِنْ(ب17)

.1(أرسلتنىأنّكالعالمليؤمن"

الذينوفىبل،فقطهؤلاءفى،)1(أسألأوليس":فقالالبيانفىبالغثم

.1(واحدغنكما،واحداًبأجمعهمايكونوا،لىيؤمنون

معوحدتهمتكونأنلزموالأ،لالهيتهمقتضيةًاجستمعهوحدتَهأنّ:يريد

كذاطث.،واحداًمعهيكونواأنْسألهالذىالاتهِ

بارادةِصُرحقدصرائحَمن:النَّصهذاعليهاشتملحَسنمنمف!ر

لهاأبتْمعانيبهااقترنتوتجؤزاتأظواهرهاارادةبعدمصُرّحقدوظواهرَ،حقائقها

.معرضونعاوهمعليهايمرُّونومحاصن،حقائقهاعلى،)2(تحملأن

:)3(القائلدرُّودثة

اقَذ!لسفآآْوافتهمِنْهً!!صالأف!ام

نأعلىيدلبماوالخمسمينالخامىالفصلفىأيضا(صرحنا)إنجيلفىصرحوقد

:فقال،المرادهوذكرالذىالتأويلهذا

بولر.نصعالىمعتمد!نفاوفيها،الأعلفىواضحةع!)1(

ذكرهثم،عنه!اتد"ضاش!أنالمؤكدومن،أصلباووي!،الهامثرفىمثبت،ألينما)2(

واطعىاطشاثصبتاْموضعهفىووفعناه،ذلكفىفاجتثدنا،اكصقعهسِإلى*ضدنالماممنه،اطامقفىفأثبته

.انحصرطمداس-ف!سِماغ!سفىاضاص!!امنيتكرروهذا،اعاما

اطزساذانديرانضر!وانظر،!مادردارصبعة232سأ!ديرالصِ،افتنبىاصبالألىاجيتاناهذان)3(

.بدسوت-العرفا!صَا-اداشضبعة،24آ:ى8ْ!أبرقوقىاكبدالرحش
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هدرآفىومن.أرسبىوبالذىبل،فقطفيؤمنفلش،لىيؤمنمن)ا

.()1(أرسلنىالذىرأى

:فقال،الالهعننحبراًيكونأنشم،الالهطاعةِنفحىطاعتَهجعللضَا

.1(أرسلنىاسذىارأىفقدرآفى!من"

وجيع،نهيُهونَهْى،أمرُهفأمرى،(اب8)حقيقةعنهأخبرأنا:أى

.صادرةعنهأح!!امى

!اصادقي!االأنبياءشأنوهذا

،7ء*كلخ

وأضها،مرادةًنيستاضصوصاهذهحقائقألتجملىبهيُستد!أوضتماومِنْ

هذهالمنقولة(ح!)2(-،نخضالانجحلىيو)ان،ذكرهافا(سساالمجازعلىمحمولة

مادلى:44-.هالمذكررالاكيلمنكراثارالأصحاحذجاء)1(

أنا،أرسكالذى!رىوراقوالذى،أرسلنىبالذىبللىكؤشليىلىكلمنالذى:وقالي!وعفنادى"

أر!نىالذىالأبلكننف!ىمنأتكلململاْفى..الظلمةفىيمكثلالىيزشمنكلحتىالحالمالىنورأجتتد

..هأتكلمهكذاالأبلىقالفكمابهأناأتكلمفما...أتكلموبماذاأقولماذاوصيةأعطافىهو

!تبنىوالذى،تجلنىأرسلهمنتجلالذىلكمأتولالحقالحق025:كراثالثالإدحاح:وانظر

.،أرطنىالذى!تل

بالذىورومنكلامىيسعمنانلكمأقولالحقالحق245:الحاضوفى،21:كرالحامسوانظر

.،أيدتحهاةفلهأرسلنى

.26-27:الاصحاحننروانظر

.هأرصلنىالذىمثئةيلمثئتىلأعمللىالحاءمننزتلأت385:السادسالإصطح،ر

."أرصلتنىأنكليزفراقلتالواقفالجمعهذالأجلولكن..425:كرالحادىالإصحاحوق

لهنماذجشذكرنلافيماأننرى،الأناجيلفىكص،تعالىالذعدمنالحمورصولمرصل،ثهوايمرع

.ا!ضاء)نكنة

وافمر،النصارىيتقديخما،اصلاماعليه،اطحاندحوارس،اعادازبدىبنكرخاهو،)2(

ان!ه!ع!ي!يالط:ائصارىجمهورو!وتالحابقه!-الإخيرترجمتا

اعهاصترقد .د8!-ا!نعرانبفىمحاضرات:1:قار،-عصهمفيِ-ارو!مههايب
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فيسمونهفيهيَغْلُوناتهمحتى؟تلامذتهأجلمنعندهموهو،إخيلهمنالنصوص

عنمحروفةاضصوصاهذهأنوعلم،المذكورةالمعافىهذهفهملما(!!6!إلرث

.المذكورز

الرسائل:كتابفىالمذكورةالأولىرسالتهفىقال

قط.أحد-روهلماللّه9

وبهذا،!ناكاملةومحبتُه،فيناحالىفالثة،بعغاً(أا9)بعضُناأحبفإن

نعلم:

فينا؟حاذ-أيفاً-وهو،فيهحالونأئَا

لحلاعىِابنهأرسلَالأبَأنّونشهدرأيناونحن،روحهمنأعطاناقدلأنه

.،)1(العالم

أيضاً:فيهاوذكر

فىحاذأيفاًوهو،فيهحاذفاللة،اللّهابنهويسوعَأنيعترفمن"

.أافة

،بالحلولفهاممرِّحاً،الكلماتهذه-عندهم-الجليلالتلميذهذاأطلق

بقوله:

.!فيناحالىأيضاًوهوفيهحالونأنَانعلموبهذاا

بممرالبروتتانتطبعةمن938:عى،21:17،الرابغالاصحاح،الأولىيوحنارصالةفىجاء)1(

.م0791سنة

فيهنثبتأتانعرفبهذا.يخناتك!لتقدوعبتهيخايئبتفائةبعضاًبعضناأحبإت.قطأحدينظرهلماقة"

نأاعترفمن.للعالمنحلصاْالابنأرصلقدالاًبأنونثهدنظرناقدوخن.روحهمنأعطاناقدأنهيخناوهر

المحبةذكثبتومنعبةالذ.يخادئةالتىالمحبةوصدقاعرفناقدونحن.اللةفىوهريخهيثبتفاللْةاوابنهوكسوع

.،فيهويقا!ةفىيئبت

بكملةاستدلتهذ.ففىالمذكورنصهالغزالىالإمامعهانقلانتىافترجمةعنتخنلفالترجمةهذ.أنوواضح

!إاضزالىااجهإيذهبماتعضدالاْضرةاترجمةوهذ.،(يخناثبت)ر(فينثت)كلمة،حالاو،حالون"

اضص.امذامناسلاماعليهعىإفيةيتتجكلتعلىحجةوهى
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عيسى،اًطلقهالذىالحلولأنفَهِم،)1(عندهم.الجليلالتلميذهذايكنفان

لنفسطمثبتاًفيكون،للاتهيةمقتض،المذكورةالنصوصفى،(اب9)السلامعليه

بقوله:!الإتهيةولغره

فيهيعتقدونلاوهم،!فيناحالّأيضاًوهو،فيهحالُّونأنَانعلموبهذاإ

منفهمأنهفتعثن،وأتباعه،السلامعليه،عيسىاتلامذةسائرمنأحدفىولا،ذلك

."ذكرهالسالفالمجازمناليهأشرناماالنصوص

بقوله:المجازجهةإلىأومأأنهذلكعلىويدل

."روحهمنأعطاناقدلأئه)ا

العملإلىوفقناثمبجلالهيليقمابهماعلمنا،وعنايةًسِراعيناأفاضأنه:يريد

الحالة(أ02)تعودفحينئذ،يحبّهماإلانحبُّولا،يريدهماالأنريدفلا،بمقتضاه

.المذكورالمجازارادةفىجَذعَةً)2(

!ض

كهيالثالثالنصفىدقيقةمباحث)

كرةإلالأتستخرج،المباحثمندقائقُأ3(الثالثالنصفىبقىلكن

:قالالسلامعليهانهوهو،وقًادة)4(

.!أعطيتنىالذىالمجْدَأعطيتُهموقد"

:وبياتٌ،المجدإلىأومأ،السلامعليهلأنه،العمومعلىيدلاللفظهذاوظاهر

،الحراريرنهممن!نأفحلملالاْننا،الأمرواقعفىجيداحترازوهى،عندهمكلمةالغزالى!ذكر)1(

اللاصينكأكئوكدحجة!كنلميأنهموالرسائلالأناجيلذكرتهوما،أحماعمملنالمْ!ذكرالكريمفالقرآن

الانجيل.عاحبيوخاالسايقةترجمتاراجع،النمارى

يخة.جدكدةأى)2(

ا!قق.وضعمنالعنوانهذا)مه(

هامدفىكاملانصهذكرناولفد،منهكرالابعالإصحاحفى،!رحناإنجيلفىالمذكورابصيقصد31(

.الكابهذاس124ص:

.وتا،ةتا،حة:كألوفى)8،

1؟\
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أرسلتَالتىاطمديةَأو،أعطيتنىالتىالدراهمَفلاناَأعطيتُ:قالاذاالقائلا!

.العمومفىظاهراًذللصكان،الىّ

المجدجملةِمنلأن،04ص1،مرادةًليستالحقيقةأنعلمنا،أنصفناإذالكنًا

إلىوالصعودالدرجاتمنعليهمايترتبوما(الرسَالة)و(النبوّة)،أعطيتنىالذى

،بالاعطاءمرادةًليستحقائقفهذه،المعجزاتبخوارقِالاتيانعلىوإقداوه،السّماء

يرادأنإلأيبقفلم،)1(تعطيلهلزموإلّآ،معنىًعلىذلكبعداللفظحملمنفلابد

بمقتضاهالعملإلىالتوفيقلهمسألثم،وجلعزاللةبجلاليليقبماإعلامهم:بالاعطاء

بحقك.قدِّسْهم:فقال،ذلكعلىالقادرالالهمن

فأرشدهم،المرسلينالأنبياءوظيفةوهذه،بوولكيليقبماأعلمتهمقدأنا:أى

!!الأعمالخلقعلىالقادرالالهدرجةهذهفان،بمقتضاهالعملإلىووفّقهمأنت

قيل:فإن

نأاستحقالذىالاتحاد،لهأعطىالذىالمجدجملةمنيكونأنيجوزلالِمَ

!؟إلهاًبهيكون

وإن،مرادغيرَفيكون،(مُعطىأليسوأنه،إرادتهعدمعلالدليلُدلّوقد

،العموملفظتحتمندرجاًكان

(1انعبراتتسكبُهناها!!هيهاتقلنا

؟إ!إعطاؤهايمكنالالهةوهل

غيوِمنالمطلوبعلىمصادزةالاهذاوهل،إستحالتهعلىالعقلاءأجمعمماهذا

صاحبُوأوَّلها،أيديهممنحللناهاوقد،ظواهر)2(إِلاعليهيُعول(هبثابت)إئيان

!؟حقائقهاإرادةعنومحترِزاً،إطلاقها(ب21)معتذراً)3(شرعهم

جاثز.غكلوهرالنمىتعطيل:أى)1(

هذاكلتصرفهامنفلابد،المعقرلصريممعوتتصادمتتناقضلأفهامرادةكرنصوصظراهرإلاأى)2(

ذكر.؟جائزغكلوالتعطيلتتعطللاحتىآخرمعنىإلىاظاهرا

أعلم.واللةأثتنا.ماذكرعلينا!وجبوالاق،لهمفىلاوهر،تيتاهكذاصلالاًفى)5(

(r)اسسلاماعليه!ف.
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اليقينية؟بالبراه!تتبرهنمما،الاحتمالبمجردتثبتلاالمعضلةْهذهومثل

الحيوانية،منوذاتياتُهاوملزوماتُهالوازمُهاثابتةً؟إنسانيتهوخمحتشخكل!فىلاسيما

اشحمه،فىوالاجتنان،والنوم،والعط!،والجوع،والاعياء،والنطق

:قالحيث،ا!لْبافى-راجياعلى-والتال

.(1")تركنىلِمَ،إتهىتهىاإ"

للالهية.منافيةكلهافهذه

:(+مرقص)إنجيلوفى؟ذلكينكروكيف

بعيد،منتينةِإلىونظر،فجاعَ،،)2(عينا!يتِمنخرجواالغدوفي"

شيئاًعلي!هايجذلمجاءهافلقا،(أ22)ثمرةًفيهاليطلبَإليهافجاء،ورقوعليها

أ)3(ايينزمنفىيكنلملأئَه،فقطورتاًإلأ

،بالجوع،إحساسهالنصهذافىصُرًح

ظنه،فأخلف،ثمرةعليهاأنظنلأنه،عليههوماخلافعلىالدثىءوظئه

غيرُظنّوكلاها،التنزمنغرفىتثمرأنهاظنأو،التينزمنالزمنأنوظن

!إمطابق

؟الشجرةتعطيلفىفائدةٍفأئُ:قيلفإن

منالازديادفىولرغبهم،إيمانهمعلىتلامذتهليثئتَذلكفعلإنما:قلنا

حينوالأولياء"الأنبياءلأن؟نتائجهابعضمنالَفعلهذامثليكونالتىالأعمال

اضامعةاافساعهْوفى"تتانتالبروطبمةمن87:صعرالحاص!الاصحاحف،مرقىإنجيلفىورد1()

.(34:35)،تربهىلماذالهىاٍإلهىتفوهالدىا،!.أأنوىقائلاعظيمبصوتيسوععرخ

،امقدسابالكتابالملحقةالخريطةرانظر،مرضإنجهلعنيعهمحسبماأورضليممنبالقربمكان)2(

,uالمفدسالكتابوسم.

.م/\091سنةبالغاهرةالبروتتانت:طمن77:عرمرق!رإنجيلمنعثرالحادىالإعحاحفى)3(

لعلهوجاءورقعلهابيدمنتينضجرةفنظرجاعيخايتإلىحرجالغدوفى...والهيكلأورشليمي!رعفدخل

uويسرعفاْجاب.التينوقتكنلملاْنه،ورقأإلاضئأيجدلمإل!اجاءفلماشيئافماجد juمنكأ-حد!اْصلا

(11:14)"الأبدإلىبعدثمراً

لم.الأولاخسماقا،ترجمتاانظر8 ءلم-.لايةالِفىاِ؟فيىيسحمهدا"

13%

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،الجوعومكابدة،بالمكارهمحفوفةًبهاوعدواإنما،(ب22)بالجةوعدوا

!إالشديدةالمكارهمن،بهوالزضى

كثرهَوتغلب،العارفينمنالتقوىعِمامُمعهايقلربّما،المكارهومكابدةُ

،الوعاع!ت

فىرغَبَهم،الصالحةالأعمالنتائجمنهوالذى،الفعلهذامثلَأراهمْفإذا

نأبذلكويبّين،رآلامَهاالدنيامصايبَ،نفوسهمفىوحقَرَ،أسبابهمنإلاستيهار

منبل،بمراتبمولا،بهمالهوانقبيلمنليس،والاَلامبالجوعالأنياءامتحان

بختلالإليانعلىقدر(أ23)،رافياًيثاكراًصبرفمن،والابتلاءالامتحانقيل

ذلك.

وقد،النّصهذابقيةفىةَا؟(بطرل!)دقولهالتأويلهذاصحةعلىويدا

معلم،يا:لهتأق

:،11(ييستأقدلعتهَاالتىالتينةُهذه

واسقطانتقلالجبللهذاقالمنإنّ:لكمأقولالحقباللَةإيمانلكمكان"إن

."21(لهفيكونيكونيقولهالذىأنيصدقبلقلبهفىولايشك،البحرفى

أثبتقدلأنّه،الأنبياءكراماتبابمنكانانمايبسهاأنعلىداجلسك6كا

يبسها.منأبلغوذلك،البحرفىوسقوطَهالجبلنقل-برالولأية-!ص!ر-

:فقال-بهمُصرَّحاً(()3ب23)الانجيلفى-أيضاً-ذلكبمثلىأقى"قد

.الأولاغسمافىا،قيحمتاانصرإ؟ا(

عندهه.الحقدستَب11ند!منمستميدينهكذاشسجلناها،الأصلر:اضحةيى())

عرالحادفالإصحاحمرقرإبخيلئصء)2(

ايضر،يدفيالهوقاقبطرسفنذكر.الأصولمنيبستفدالتيةرأ:اختارينكاكواإذالمباحف9ا!

الجاحدأاؤاصإنابَأقوا!احة!لأر،بالدْإيماثأ!3ليكىهـأاوقايسوعلأحاب.يبتقدأحشاالنىإتجنة

.(2-.03)1ا،بكودا-تاسهصاي!صديقرمهماأنيؤ.سبئقلهفىثكلاأضبحرفالصراصتا

.يرتإحاهرامقصودالإنجياا)3(
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وأفُفل،أعملالتيا!عمالَيعملْوصاياىيحفظمنإن:لكمأقول1اطقي"

11الثمرةبطلبوتصريحه،بالجوع،الئصهذافىا!نجيلتمريخويْؤكد(ذلك

يصعم!ها

قافىرأنهلهمإعلاماًذلكفعلإنما:يقولمنقولل!طل-أيضاً-وهذا

:قولفىكاذباً،الإنجيلفىالنصهذاوافعيكونانْيلزملأنه؟الأحياءإماتةِعلى

.!!)2(إِلع!امجيئةعفّةذلكجعل،ثمرةَفيهاليطلبفجاء:قولهوفى؟فجاع

،يثجرةكالرت،جعت:القائلكقولإلأإليهأذهبوامايكونوهل

؟بالجفافعلافدعوت،أ!.حميئاًفلم،ثمرةكيهالأطلب،إليها()3(فجئف

كلامجنسِمِنْوهذا؟!الأجاءإماتةِعلىقادرٌآ!ةإأئّىعلىبذلكلِسْتَدَأت

!!ذلكعناللةتعالىنج؟المغفلين

الرابعالنص

والأربعين:الرابعالفصلفى،إنجيلهفىمرقص)ذكره

فىالذينالملالكةولا،أحديعرفهافلا،الساعةوتلكاليوبمُذلكفأفا"

.")4(وحدهالأبإلّأ،الابنولا،السماء

منوهذا،بالالهالختصّالعلمعنهنافياًالمحضةبالإتشانيةالنصهذافىصَرح

المحف!صة.إنسانيتهعلىالأدلّةِأوضح

هويعملهاآعملهاأنا*صفالأعمالىيزمنمنلكهأقولالحقا:عرالرابعالأصحاحلى،بحاء11(

:ir)"أرإلىماضلأفىماأعغمهويعملأيصا 1 T)

.!الدامغةالحجةخصمهيلزموكيفبموضوعةيجاداكيفانظرإ!حامدأردردذ)2(

فاجتهدناذ،الكلاممنمرقعهاضايعيزولم،الهامقفىفأثبتهذكرهش،اللهرحمه،الامخنميهقدهذا3()

عقهِدءتغفلةإلاإليهذهبوامايكونوهل:شوفى.أعلموالذَ،اسياقاوموافقةالمعنىممامالمكاتهدافىفىحعه

..اغ...القائاكقرلثمرة!الفلبإلأإل!اماجاء،نه

ا*!تَ.لأ،أحدبهمايعلىفلا،ا!عةا:تمثأجرماذئك:أما"32:عرائثاثالإصحاحفىحاء!4(

."الأبإلا،الالمتولا،اصماءاوارزينا
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معطوفمنهماكل،والابرَالملائكةَأدْعلىاضًصاهذاحمفنهم.هذيئنهمومن

:الهذيانتقديرشيكون؟الساعةضميرعلى

الأبالّاأحدٌالابنولا،الملائكةولايعرفهافلا،الساعةوتلكاليومذلكأما

!إوحده

بالبراهينتثبتلماذاالاتهصفاتأنفاتهاكيف،)1(العقولهذهمنفأعجب

!؟الدلالةظاهرةكونهامنأقلفلا،أليفيئية

منفيهخُولِفوآ؟!السمععنهيَنْبوالذىالتأويلهذافىبُعْدمِنْم:وانظر

!؟ظاهر

السؤالمنٍيفهمالنم!هذافىلفظاممط:لهوقيلٍالمجالُعليهضاقلماقائلهانثم

قائلا:(أ25)الكذبإلىجنح،مطابقاالجوابليقع،والابنالملائكةعن

دفعة.فأجابهم،والابنالملائكةعنيسألونهأنهمعلمانه

اثباته،بالاذِانحتصالعلمنفىمنفراراً،ذُكِرَبماأوَّلهُانما،"مُؤولهإنثم

أ!أعظمالجهالةبل،التأويلمنذكرهفيماموجودبعينهوذلك

:معناهكان،الساعةضصرعلىمعطوفينوالملائكةالابنجعلِإذاأنَه:ويانه

الأبالأذلكيعرففلا،الملائكةوحقيقةالابنحقيقةومعرفةُالساعةعينمعرفةأما

.وحده

جلالاتهَارادالأبأطْلَقرإذا،نفسَهارادالابنأطْلَقإذا،السلامعليه،وهو

النمىظاهرفىلأنه،الجهالةفىوزيادةمنهفرُّواماعينفيعود،اسمُه)2((ب25)

فقط.الساعةعينمعرفبمانفسهعننفى،المذكور

ومعرفةَ،الساعةعينمعرفةنفسهعننفىقديكون.:التأويلهذاوفى

!إالملائكةحقيقةِومعرفةَ،نفسِه،)3(ضيقةِ!

؟(!فاخهاكيفالقرلهذامنفأعجب:هكذاوالعبارة،القولى:ءفى)1(

والرسائل.الأناجلوحداْكثرالإطلاقوهدا)2(

.(حميته)الى*صاو)3(
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.-!ظ-

النص

صاخراً،اختلالهابنأَحماهُاللَةيحمدَأنالعاتلعلىجب،عقولمنفاعجبْ

هذاظاهرِنحالفةانوض!!فقد،!!عُلْياجهالةًفأثبتَ،دُنْياجهالةًيَئفِىأن

!!.بهالاشتغالفئالزمانيُضئعأنالعاقلء-.هد-ْ،ذُكر،

الحامسابص

والثلاتين:السابعالفصلفى،إنجيلهفىالمذكور(يوحنَّا)ذكره

حفرَتْ،أبةيا:وقالالسماغإلىجمنيهرفعثم،بهذايسوعُتكلم..."

لِيْعطِىَ،جسدكلعلىالسلطانَأعطيته؟،ابخُك!جدك،ابنَكفمجد،الساعةُ

الأبد.حياةَأعطيتَهمن

أرسلتَهوالذى،وحَدكالحقُّالإتهُأئَكيعرفوكأن،الأبدحياةوهذه

.")2(المسيحيسوعَ

اسما:المسيحلاًن،النّاسوتالىذلكعودُيمكنولا،للمسيحبالرسالةصرّح

.(ب26)"وناسوتلاهوت:منمركبَةٍحقيقةٍبمجموع-عندهم-

بامتناعوكذًبكلامُهُ()3(يَسُدْ)لمالمجازعلىمحمولذلكأنمُدعادشفان

القائل:تَوْلُإذ،العرففىذلكمثلاطلاق

ليس،الحِئريّةًعنمنفكاً،زاجهوحيثمن-الزّاجيريدوهوحِبرًارأيت

اطلاقُاحكامهامنالانجيللغةَأنبيانالىيلجأانبعدكلههذا،شىءفىالشدادمن

منذصماالىحاجةولا،ساقطفالاعتراضُبذلكفهضفإنْ،البعضرإرادةُالكل

(أ27):بقولهذلكأ!ثمالجواب

يقبح.:ل،كأولى،الأصلفىلرأعتهاآسصعلم)1(

قوله:ئرحناإنجيلمنعرالسابعالاصحاحعدرفىجاء)2(

الصلبأوالموتساعةيفى)الاعةأتتقدالاًبأيها:وقالالساءنحريمنيهورفع،بهذايرعلخم"

أعطب.منلكلأبديةحياةليحطى،جدكلعلىسلطانأأعطيتهإذ.أ!أابنكيبدكابنكجمد(بزعمهم

.،أر!هالذىالميحويسرع،وحدكالحقيقىالإلهأنتيعرفركأن:الابديةالحياةهىوهذ.

ماد،:المربىلصانوانظر،ل:شوفىماجاءعلىمعتمد!نهكذاوكبناها،الأصلفىواضحةغ!)3(

2=.سلد
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."الأبدحياةأعطيتَهُمَنكلاِنيُعَصِى"

:،.فقالالأبدحياةفسزثم

يسوعأرسلتهوالذى،وحدكالحقالالهأنكيعرفوكأن:الأبدحياةوهذه"

.!المسيح

.)1(بالرسالةلنفسهوصرح،والوحدانيةبالالهيهللالهفصُرح

ع!عهءيه

فقال!3:،القيامةوصفحينحقهفىالرسول(بول!رُ)-أيضاً-ويصرح

.!يثىءكللهأخفحَللذىالابنيخفعفحينئذ9

اللَه،لعظمةالخاضعينالعبيدشأنوهذا،القيامةفىدتهبالخضوعوصفه

(ب27)الإذشأنوهذا،لعظمتهشىءكلإخضاععلىبالقدرةالإلهووصف

.القادر

!ب!بر*ء

أَفَسُس:اورسترهاالتىرسالتهفىايضاًوذكر

سيدِناإلهُيكونأن،صلواقىفىلكموالذكرعنكمالشكرمنأكْيرُولست"

.أ)2(واليانالحكمةروحَيعطيكمأن،ابحي!الأبُ،المسحيسوعَ

الأَبُبائهالإلهووعف،المسيحيسوعإتهمنالإعطاءِبطلبفمَرح

؟"18فقرة17،ووحناثلامنه،الجديدالعهدوموضعماعيرلىجاءللسيحبالرسالةاضصرج!ا1()

.،العالمإلىأناأرسلهمالعاملىاٍاًرسلتى

،،؟رسلنىأنكاعالماليرْص225فقرة17

.هسلتىأسأتأنكعرموا!هؤلاءفعرخكأناأما255فقرة17

19--ةالأ:-الإصحا!لى.أفأهاإواضهشسافىلالرصبوضرذك(2) - ' V،ءَألااو!!

95نةمصر-:لإعلافا.له!مهح!؟لمحد4لأبوإطي!غيسرلالأسا،إيعصيحَهكىصمواففىآإياادا!صالأح!-
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الثالثة.للحقيقة-عندهم-اسمهوالذىللميحإلهًاوجعله،المجيد

ء،،*

:فقال،الرسائلكتابفى-أيضاًوصرح

.1(المسيحيسوعُ)1(الإنسان،والنّاساللةبينَوالوسيطُ،هوالواحدُاللة"

:-أيضاً-الانجيلوصرح

هو،)2"واحلىأمعلمكمفإنالأرضعلىمعلمًا(أ28)لكمتلىعواولا"

الذىهوواحذأبامؤإن،الأرضعلىأبًالكمولاتدعوا،المسيح

أ)3(.السماء

بم!الاذْصفو،الأرضفىالتعل!بوحدةِنفسهوصفلأنه،التغايُرعلىدليلِ

الالهية،بوحدةوصفهقدفيكون،الالهأرادالأبأطلقاذاوهو،الأبُوَهبوحدةِ

النصوهذا!السماءفىالذىهوواحدابامفان:بقولهالعلوجهةالىأشارثم

والسبعين.السادسالفصلفئإنجيلهفىء(متَى)ذكره

جم!"عيمء

قيامعندالقائل(ب8r)وهو،للالهيةالمنافىخضوعَهُانكارُهمالعجبمنثم

:السماءإلىعينيهريخعوقد،،)4،عازر]

حين،كلِفىلىتسمعُأئكأعلمُوأنا،لىتسمعُلأئَكأشكرك،أبَةِيا"

كأ:وف(الانسان)الهامقفىفتكتب،لمسهعلىاستدركالاشىلكن،ا!اسا:الأصلفى)1(

الواسط.:لوفى؟المسيحيرعالإنسارحوواحدوالاص-ال!ةب!توالرسيط

الهامز.فىاضاسخاأثبتهاهده(واحد)كلمةا)2(

(r)23:11-9الاصحاح،متىإتجيا!فىجاء.

معلمكملاْن،معلمينتدعواولا،السمواتلىالذىواحدأباملأنالأرضر!!أباَلكمتدعواولا"

.!الميح:واحد

(a)الاْ،لى.الاتبفعهاتداانضر

.(لعازرباالانجيلفىيهاٍويار،الاْمواتمناصلاماعليهالمب!أقامهاندىهَرعازر)8(
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.(إ)ّارسلثىائَكليؤمنوا،الحاضرالجمعهذالأَجلِلكنْ

إخيله.فى(يوحنا)بذلكصرح

:-شأيهمعلى-العسَّلْبليلة-أيضاً-والقائل

للإ*.متضرعًا")2(الكأسهذهعنىفلْ!ئَبُرْيُستطاعكانإن9

:-رأيهمعلى-صُلِبعندماوقوله

الهىأ!:معناهاعِبرانيةكلماتوهذه.إ)3(ع!افخافىياألْوىألْوى9
."تركعنىلِمَ،إلهى

صو.ووفعَالكأس(أ92)عبوراستطاعةِفىشك:شأنههذاالهبرأىُّ

تركه؟لِمَ:إلهةِمِنمستفهما

بقوله:إتههوإرادةإرادتهبينغاررثم

."كإرادتكلكن،كإرادقولشىإ

بقوله:إلههوبينبينهأيضاًغايرثم

.،)4(لىوآينوا،بالئةآمِنوا،قلوبُكُمتضطربلا"

والثلائين.الثافىالفصلفى،(يوحنا)أيجيلفىبهامصزحالكلماتهذه

الأنجيل:هذامنالسابعالفصلفىفقال،المغاررةأوضحثم

أ)5(الدائمةإله،الحعاةُوجبتأرسلنىبمنوآمنكلامىلممِعمنإن"

.(ب92)

.41-42:!وحناإنجيلمنعرالحآدىالإصحاحفىجاءأ)1(

تسعح!تكلوأنكعلمتوأنا،لى-محتلأنكأشكركالأبأيها::قالفرقإلىعييهيرورفع"

.!أرستىأنكعيؤمنواقتاعواق!الحمعهدا!جلواممن،لى

كر.الرانمالاصحاحمرمرةمجيلانظر،2(

عظيمبصوتي!وعصرحاضاسةاوخو465:متىإنجيلمنوالثلاشيراسانمالاصحاحفىجاء)3،

.،تركىلماذاإلهىفىاٍ:أى،ضبفتنىلما،إفى،إلى:قاءل!

.(1)عددعرِحصاالاصحا!يوحنا)4(

2-اطاسى-ءا!عص.يوتةتجيلفيذكر()° tقوء:

امصِبإمملاءمد"هِ،"أيدءحياةلدهأىسدنىبا!دى:يؤس!*مربءكل-ادلكىأقولىالحق.لحؤه
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المرصَل.كيرُالمرصِلأنومعلوم،مرسِلاًلهبأديفصرح

اللّه،عنبهالخبِركلامهوعاع،بمرسِلهبالإيمانم!ثروطةًالدائمةالحياةَجعلثم

علىإلأأحدعلىتخفىفلاظهرتلقدا!!!.المرسلينالأنبياءبآحوالتصريحٌبرهذا

.()1(القمرايبصرلااكمه

السادسالنص

والصثر.كأ:الحادىالفصلفى،انجيلهفى(يوحنا)أيضاًذكره

إبراهيم،أعمالتعملرنَكنغ(إبراهيم)بنىكنغلو:يسوعلهمقال)

منممعتهالذىدالحقكلمتُكمفي!سانٌ(وأنا)،(كلى)تريلىونالاَن(لكنكما

.(2,)ائة

أيضاً:الفصلوفى

حق،أرسلنىالذىولكن،بهواحكمفيكمأقولهكراكلامًالىفإنا1

.إ)3(العالمفىأتكفَمُبه،منهممعتهوالذى

ال!ابعالاصحاح،!وخاإخيلىفىقوا،المثالسيلعلىنهانذكر،الإنجيلفىكثكلةنظائروبالرسالة=لاطرصل

هل،التعليميرفمثهيعملأنأحدضاءإن،أرصكللذىبل!لىلي!تحليمى:وقاليسوعأجابهم"

.،ننىننأناأتكلمأماللةمنهو

تخنىفلا:ضدكاقسروفى،المكانهذافىوضعهافىواتجهدناالاْصلفىبالهامىالناصخأثبتهاالعبارةهذ.1()

باْكمه()أبدللبهه،ترجمهذلكقيتابعهولم،العبارةمفىيدركلموهو،القمراببصرلاإلهعلىإلااًحدعلى

.(القمر)كصبولم،أعى

.934-.:المذكورالإنجيلمنالئامنالإصحاحفىورد)2(

تقتلوفى،أنتطلبونالآنوابمكه،إبراهيمأعمالنعملونلكنغإبراهيمأولادكنغلو:!سوعفمقال"

."اللْهمنععهالذىبالحقكلمكمقدإسار!أتأ

الذىلكن،نحومعنجياوأحكمأتكلمكوةأثاءلىإن!ةقوا،،كذلكالثامنالإصحاوورد)3(

62:ااطحالمكهأتِدهدامه-محقه!:أط.حقههصمر،
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أيحنحاً:اغحسلاف

الرعيةَ،أعطاذهوأودلنىالذىالأبَلأن،نفسىءمنجمهاأتكلحلملأفى11

أمرفى؟أناأقولهوالذى،الأبدحياةوع!يتَهُأنوأعلم،انطقُوبماذا،أشولُبماذا

.،)!(أَتكلمكذلك،الأب

أنا:أى،)2(ابالحقكلّمت!3انسان:بقولهبالانسانيةاسصاهذافىعصرَح

.انسان

بقوله:،به)3(أمرماالايفعللاوأئه،بالرصالةوصرح

اللّه"منععتهالذىبالحقكلمف3َ"

."آلكلمكذلك،الأبأمرفى؟":وبقوله

كتبهاانتىرسالتهفى،امخضةاضهبرسا(ب03)الرسول()ابَولَصَصرّحشقد

:فقالللعبراني!ت

عندالمؤتمنَالمسيحيسوعَ،إيماننااحبارعظيم،الرسولهذاإلىانظرواْ"

.!)4(د!تهجمعفى(السلامعليه)موسىمثَلوهو،مرسِله

ثم،عندهمؤمَمنوأنه،مرسلاًلهبانبرصرّح،أحبارهمجملةمنبأنَّهصرح!

،)8(إليهمآرسل)7(التىالطوائف:،)6(أىأ(إ،)ْبيتهجميعفى،موصىمثلجعله

قوله:،94:05،المذكررالإبحيلسعراسالىاالإصحاحكايهررهـف)1(

نأأعلىوأنا،أتكلموكلاذاأترلماذا؟وصيةأعطافىهوأرطنىائدىالاًبلكننضىمنأتكلململأفى"

."أتكلمهكذاالأبلىتاللكما،أنابهأتكلمفصا،أبديهْحيلاهى،صيته

الله.منعحتهالدلىبالحقكلمتكم:ل،شفى)2(

.ل:منساقطة(3)

حال،يسوعالستىكفةورئ!اعتراقارسوللاحظراا:قولهالعبرانييرإلىبولرربالهفىحاء)4(

.1:2الثالثالاصحاح،يتهكلفىأيضاًموصىكانكاأقامهاطذىأمياكويه

قدلذا،المتنمنجزءأنهورأيا،اصلباخطمنأدقتجطالهامقفىثبتأكانالمعقوكينبينما)5(

.اًصبناهقدولعلا،المناسبمكانهخد!دفىاجهدنا

بخيه.:للى)لى(

.الدى:كأر)7(.بذلكور!د:شوفى،المحقؤصيادة)6(

اصا.إيقالأذ:الأصوبنعا)8(
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:اسلاماعليهعيسىوصففى،الكلامبقيةفىقولهذلكعلىيدل

.!المؤمنينمعايثرَ،نحنبيتهل!ائَما"

فىمومىمثلرهر):اكلاممعنىكان،أمتهُبيتهبجميعالمرادَأنثبتواذا

المحضة.بالرسالةتصريحرهذا(أمته

:فقالذلكيوضحبمااسسالةاهذهفىصَرّحوقد

.أ)1(افةهوالكللشىوالذى،يينيهإنسائا،بيتٍلكل(أ)31فإن9ٌ

والذى،أمتهُبههُديث،ألرسولنأ2(هذينمنواحدكلْأن:بذلكيريد

الله.هوانما-الحقيقةفى-الكلّهَدَى

وهر:الانجيلفى،)3(بهأأجُمصرخالتأويلهذاوعاضِدُ

منها!ترجتالتى4اللغةوفى()5(ًْالفارُئليطُا)ةصلفىيوحناالنصبهذاصرّح

(إ)لىعصيكلالعاردرهووالى،الحوكرمهاال"

ار!مص:ْالرسالة8هذ
ألمالاص

.،اللَةهوالكلوبابئ،ماإنسانيبيتكللأن5)1(

.(4:الثالتالإصحاح)

.والسلامالصلاةعيماوعشىمرسى:أى)2(

.ل:فىوذكرت،ثدياقالأبيذكرهاولم،الحبارةلتستقيمعندنامنزيادة،بهألفظة)3(

قوله:يوتإنجيلسا:عرالخاصالإصحاحفىورد)4؟

.0001الكراموأرالحفبفبةالكرمةأنا"

الذىالاْناجيلالاْربمةرزمنائوحبدوهو،!رحناإنجيلمنالفارقليطعنتحدثاتىاالفملفىأى)5(

الفارقليط،بذكرانفرد

عفةأواسمللتر%وس،Paracletنهالىفىأصبحت،Parakletos*نانيةكدمة(الفارقليطو)

الحاوأضف(المعزى);I(بارتليط)كلمةترجمتوقد،بحدهيأقىوالذى،ا!سلاماعليهالمسيحمنبهالمشتَر

،يتولونح!مافأد3بالدارايلامذعلىنزلىالذىالقدسروحتصرهـإلىحتى(القدىررحالمعزى)

لكا!موتحركفمالنصارىوتديل،!محمدوهو،السلامعيهالميحبعديأقالدىالنبقإلىتصرفولا

علهه،الميحمعالساصيةالمرأةحدثعنإتجيلهفىبرناباأروردهماومقارلة،ا-اتباالنقطةهذهفىتماماْواص

الذىيالزصول،السلامعل!،الميحلثارة*حناتزييفتوضحالموصوعداتحرلىيوخاأوردهمامع،السلام

الحتي،اظهاو"كابهفىالهندىالذحمةاِدراسة:انظر،المهمةاثاتهده،-حهِ:لاستيا!.بعدهكأياْقى

.انقاهرةم07891ء8913صه!!؟-محص!صبمهة34-92،:ص
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.1(خَلَقَهمَنْ(عب!)1(المؤتمنُ"

!؟!

:،فائدةأ

صفظاطلاق(ب31):وهوالسّالفافيزهذامثلأنوهوبحثٌهناهابقى

منلأحدٍولا،الا(ضريعتنالصاحبيؤذنلم،"واحدوالاَبأنا!واطلاق،الحلول

البتة.باستعمالهأمته

،بأحكاماختصتشريعةوكلشريعةصاحبُ،السلامعليهأعيسىلكن

دكّ،المثَللهمِلضربهظواهرهاإرادةتوهُّماعنواعتذر،النّصوصهذهأطلتَىوحيث

،ةوانبُنُوًالأبُؤةاطلاقُوكذلك،المذكورالمجازواصتعمالىباطلاقهالهاذنأنهعلى

اطلاقها.علىلهالحاملالمعنىوسنذكر

وتَقَتدِهِ،والرسالةبالإنسانيةتمريحهبعدَ،المعانِديعتذرعذرٍبأىِشعرىفليت

،الاتحادعلىالدالةِالنُصوصظواهرمنتقدّممانغسطُوتأويله،بهيؤمربماأحكامَهفى

روقوفه،بالرسالةبعضهافىومصرخا،لليهوِدالمذكورالمثلبفربهبعضهاعنمعتذزا

الالهمُستمطرًااحسان،الخاضعالعبدموقف،وجلعزدئةداعياًسائلاًبعضهافى

بقوله:،لتلامذته

.،"أعطيتنىالذىباسمكاحفظهم"

وبقوله:

.أبحقكقدِّسنهم)

أعادإنسانيتهعلى.يدلىماوجد)ن،أ4(براقشأباأاالمضايقألجأتهاذاتجدهثم

إنجيلزبهالمثر(فارقيط)أدحرلكوكاىمرريىالدكوركهاالتىالقيمةالدراسة:كذلك-وانظر

:ص(الحد!ةالمعارفضوءفىالمقدصةالكب)(عمدأالاْخرونناجيلالاًكنابعنهصكتوالذى)يوحنا

بممر.المعارفدار.ط125-912

.أدقوهوعبد:ل،شوفى،كد:الاْعلق)1(

المحقق.وضبعمنالعنوانهذا)2(

وصلم.ودحبهآلهوعلىعلبهاطهعلىمحمد:أى)3(

وجلجمزالخا!قزؤد.طائروهوابا!اقثق:ل،شوفى،الأعلفىبهقرااستطعلم،المعقوخبتبينما)4(

.المقتضاتحسبلوْتعَصجم!نية
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!إ"الأنُوق)1(بيضأرادَينفهُلمفلمًا،االعقوقَالأبلة!أصلبَ"

حدعلى،السلامعليهعينىوذاتالالهذاتب!تتعلُ!اايخثبتوإ-اصاوألأنهم

،(الامكان)بمجرداثباتهادعوابل،ذلكخقيقعلىيقدروافم!،نيالبدناسئ!ا!لمق

الامكانمستحيلُهوماإثباتيذعونفكيفملظنا!!جحقكلهَضكَةا

!؟الوجود،)2(منعدرُا

أجزائهاوجودعليموقوف،مركبةحقيقةكلوجودأن:ذاثتعذر:بيان

ويكون،اجزائهاوجودِإلىوجودهافىمفتقرةتكونفحينئذ،خاصاًشكيباًكيبهاقي

لهمحصئَلاًجزءًابهيصيرفيماأى-جزئيتهفىمفتقرًاباجزائهامنجزء(أ34)/!

غيرهانضمامالىالخاصزتركيبه،-الجزئبةمحسمة

،الانسانالاَخروجزشها،الإهوتا؟الحقيقةهذهجزأىباحدأن،ا!تقدلرأش

الجزئيّة.صفة،اطرهوتامحعمحلو!حه

فيكون؟ذكِرمامجموعحصلبذلكإذ؟جزءًااجهانجانضمامهالخاصوتركيبه

-!!بطلانهبئنمحاذوذان،الانسانالىمفتقرأاللأهوت

ضىءبهاريدفان،مجاورةاوواتحادامتزاجتركيب،بالتركيبيردلماذاهذا

!إالفسادفىأعظمالخطبكانذلدمن

تُعلملا،التركيبهذاأن-منهمالمغفلينا-بعض(بri)عننقلربمار

حقيقته.

الىوالركونَ،العقولصرائحمخالفةَأن:وجوابُهيم

!إالعقلفىوسخافة

حماقة،معقولغرأمر

ثأصبدلا،الأعوصالأبعديطنب،غققهلايخشصه!وعندما،البعيدالأمربطلبلىيثنربمثل1()

.:الأقربالأدريطلب

،الأنوثاصطاد)ذاالرجلأنوث:عرالىالاْابنقال،اشحمذكروفيل،خمةا!:إ-فعررنعا!والألر-

ا(صعبةوالأما!الجبالر:وءفىوهىأوكارهافىتضحهلاْنها،الأنرقيف!صأعز:المثلىوفى،اشحمة:هى

.!الأنو:دو!ايقصرفرقاةإلىترتبت":وجههال!ةكرملعا!حديثوو،.اليدة

.(أنقمادة)دضور7تلاالعربلا-:انف!!

متهعد.:ل،شوفى،.احنمحةعرءظَمهإلأحار)2(

I v I
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:-)1(الرأسمن-أيضاًنقولثم

صفةلهحدثتفقد،بهمتحدًا،فيهظهرثم،للناسوتخالقاًكاناذاالار4ان

فيه،وظهوره،بهاتحاده،)2(هـهىأ،خلقهبعد

اتصافهااستحالالوجرد،واجبةكانتانالصفةهذه،اذاً:فنقول

البارىصفاتلاًت،بهاالبارىاتصافاستحال،اسجوداممكنةكانتوان،بالحدوث

.(أ35)،الوجودواجبةُكلها

الاله،وصفات،جودالرواجبفهو،محال،وجودهعدممنلزمماكلّلأن

بئن.محالوجودهاعدممنيلزم

مخلو!خلقُاصتحالب!!،ا(سامخلقاستحال،لازمًاهذاكانان:قيلفان

،)3(وهى!ةصفةعهحدتت،واحداًمخلوفاخلقإذا،وجلعزاللهلأن،واحدٍ

!إالمذكورالمحالفيلزم،بخلقهاتصافه

الخلقَتقديره:خالفااللةكبرنمنالمعنَّىلأن؟البتَةَلازمغيرهذاأن:فالجواب

خلقه،زمنفىبوجودهفَعِلمهُ،نحلوقًاخلقفإذا،أزلألهثابتةالمفةوهذه،الأزلفى

ازلًا،ثابتكلاهما،أيضاًالزصتذلكفىإيجادهعلىب35)والقدرة

جل،الإلهبذاتقائمةصفةًلي!ووجوده،وجودِهِسوىحادثيبقفلم

.الخلوقبذاتبل،ام!ه

بابمنفذاك،إخادهِزمن،فيهالقدرة،)"تأ!رأالىالوجودنسبةوأئا

وألتحتيةكالفوقية،ديًاوجهأمراًليست،والاضافاتُوالنسبُ،والاضافاتالنسب

تقدممابخلاف،الظهوربيِّنُمعنًىوهذا،والبُنُوةوالابوّه

عناللةتعالى،بذاتهقائمةًصفةً،بهاتحاددكان،بالنَّاسوتِاتَّحد1اذفانه

،ذاك

ائثابت.أتصكنا:أىاساسىامن:تكونأدوجرر،همزبدودالأصللى1()

.-:شوبهدعك،ىهو:الألأصلف3--2

.اجاقاعلىمعتمد،هكداإتباتهاوا-سهدنا،واححةغرا/لأصلف)4(
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فان!لر:،!لاهرتهإلىذلكردتأويلهعنعجزظاهراوجدوان،!ناسوتهعلىذلك

تعالى،اتهاًرتارةتارةًانساناً(ب32ْ)اتههيجعلمنبصرةَاللةأعمىكيف

.؟!كبيرًاعُلوًايقولونعمااللة

(،)ْوالنّاسوتاللّاهوتأ

:فنقول-والاستبعادالشناعةعنمُقَصمرينغر-ذلكابطالمنلابدثم

مُتحدًا؟فيهظهرثم،السلامعليهعي!ىناسوتخلقالإلهأنيعتقدونهم

:دلا!ط!انرمنُي،*

،بالبدنالنّفستعلقِحدعلىتعلقبهلهصارأنه

مركبةٌ؟الحقيقتينمنواحدةلكلمغايرةثالثةحقيقةحدثتالتعلقهذامعثم

منهما:واحدلكليجبمابجميعموصوفةٌ،وناسوتٍلاهولبمن

!إوإنسانإلههوحيثمن

ستْرهابهم(أ33الأخلقُ)كان،فظائعالحقيقةهذهاثباتفىارتكبواوقد

.!إ!شاءماقاليستْحِلمإذاوالأخرقُ"

وجميعوصفاته،وملزوماتهِ،ولوازمه،تسانذاتياتجميعَلهااثبتوالأخهم

واحدلكلمغاررةبأنهاوتَضَوْا،إلةهوحيثُمن،عليهيستحيلوماللإذيجبما

إ!إذكرماجبعفىالاشتراكمعمنهما

!إلهعقللامنمقالةهذه

!أبالمسيح-عندهم-عنهاالمعبرهى:الحقيقةوهذه

!!الواضحالحقعنوعدولٌ،عظيمخَئطوهذا

.(ب33):قيلكاإلأالمقالةهذهفىهموهل

ا!تق.وي!مناسراناهذا51(

!كاأ
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رَسامغايرةثالِثةحقيقةبأنهافالقوا!cاء!قيقةهذه(أ36)وجردفرضاسثم

ازملرمرَ،هـثماوإحدلكليجبُمابك!!6موصوق،والناصوتاللاهوت:03واحد

.انسانهوحيثمن،وصفاتهوملزوماتهالانسان

كلاا،آسهاهرحيثصتلهاضابتةاالث!فاتمنعليهويستحيلللاذيجبوما

.!خقيقهفىلأحدمطمعلا،!مافت

ثبتواذا،ممكنًابهاوصفهكالطإذا،بصفةٍيوصفإنماالشىءَا!:وبيا"ولُ

لأن؟الناسوتشأحكاماللآهوتأحكامالحققةهذهعلىتجرىأن،امتنع1،ذلك

هوحيثمن،بهالختصةوغيرهااصفاتامن(ب36)للاهوتيجبُماجميع

عينيكونينلزم،الثالتةاطحقيقةثابتةكانتان،غرهعنلهالمميزة،لاهوتٌ

!إاللاهوت

منهما،واحدكا!لوازمجميعفىمعهمالاشتراكها،الئاسوتفىاغولاوكذلك

حدعلى،إنسانهوحيثومن،الهُهوحيثمن،لهالثابتةوصفاتهملزوماتهوجميع

ذاتياتِجميعَل!ثىءٍنُثبثأنللزِم،هذهوالحالةُ،المغايرةثبتتِ)1(لوإذ،ذكرما

حقيقةذلكمعونفرضُ،والمفارقةاللازمةعوارضهوجميعَ،لحقيقتهِالمقرمَةِالانسان

،!البيِّنالمحالمنهذا،الانسانلحقيقةمغايرة(أ37)

هوحيثمن،لهالثابتةِعوارضهوجغَ،لهالمقومة،الانسانذاتياتجميعلأت

عنهونَفَتْ،الانسانيةحقيقةَال!ثىءلذلكأوجبت!شىءفىوجدتمتى،انساز

كذلك،فرضناهاوقد،انسانهوحيثمن،لهثابتةتكنلمرالأ،يغايرهاماصِدْقَ

خلف!هذا

الإلهأوصافومن،الكاملالإلهأوصافلهالثبت،كاملاًإلهاًكانتلوثم

ذات(ب37)تكونأنيلزملأنه،الانسانومنمنهمركبًايكونلاأن،الكامل

!!أيضاًوبنفسهابهومسبوقة،الوجودفىالانسانمحتاجةًالىالاته

إ!إمُغرِبُ)2(عنقاخفصرابُهم،الواضحالخطأهذالمثلتتفطنلمطائفةًإدط

!جص.

كا.اضاْنيثاتاءبمونثبت:ل،ث!فى)1(

(منربعنقاء)مئل-اساقعواالحقبقةفى-لهوجودلاوحسوابهى،الصوابعنتمامأبعيمونأنهمأى)2(

لها.وجودلاالتى
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منللإلهجبمابجميعموصوفةًجعك!ااذا،ذلكيلزمانماةيلفإن

حقيقة.هوحيثمن،الثاسوتفىالقولُوكذلك،وغيرهاالصفات

التىوصفاتهأحكامهجميعَ،والناسوتاللاهوتمنكلعلىأجرينااذاأمّا

التركيب؟قبللهثابتةكانت

ممتنع؟ذلكالق:قلغفلمَ

من،منهمابراحدلكليجبماجميعأحكاماعتبار(أ38)أن:فالجواب

ا!ت!يقةيمصناناستحال،استركيبابقَيْدِلا،اعتبرتان،زإنسانالهٌهوحيث

.مفردًاكَونِهبقيد3،المفردعلىحكمًاَذلكيكوناذ،)1(اعتبارانالثالثة

بقىلواذ،التركيببعدجميعهابقاءُاستحال،التركيببِقَيْدِاعتبرتوان

لهما،ثابتاً،انتركيببعدالثكذهوحيثمن،المفردينمنواحدٍلكلجثجمتما

رهو:رالمذكرالمحاليلزموحينئذٍ،)2(المفردةللحقيقةثابتًايكونأنللزم

؟الناسوترنفَس(ب)38اللأّهوتنَفسَ،الثالثةُالحقيقةُتكونأن

حيثمنوغَيْرَها،الصفاتمنمنهماواحدلكليجبماجميعفىمعهمالاشتراكها

،انسانهوحيثومنالهٌهو

:ذكرناهماحينئذقتبت

اعتبرناسواء،ممتغوالناسوتاللاهوتمنواحدٍلكليجبُمابكلوصفهاأنّ

!!عنهمُنفْكًاأوالتركيببِعَيْدِمنهماواحدكل

!!فلنتفهم،النظردقيقمنمُباحَثَةهذه

ينجوأنَّهفيظن،هين،)3(الفادحةهذهمنالخلاصأدطيعتقدالمركبُوَجَاهِلُهُم

المسألة،عيْنَتفيدهلابأمثلة،المضايقهذهمن

،والفناءوالتعيزوافووالإحساسبالجسميةالانسانوصفثتقد:فيقول

.اعتارات:لوفى،اتجارأ:كأفى)1(

.المفردة:لوفى،اسةالثا:صقفى)2(

اصغادحة.اضتجةاهدهمنأى)3(

912
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والئهموالجزئاتالكلإتوإدراكبالنطوَاتمافه-أيف!اًوثت،حيزذووائَه

النفس.إلىردُهيجبمماذلكوغر

حيثمن،الحيوافىالجسمإلىنظرإذا،اعتقادهايغإئَماالأحكاموهذه

نحنعمامتقاعِدٌافذيانوهذا،كذلكهىحيثمنأيضاًالنفسوإلى،كذلكهو

الثاية:الحقيقةفىيعتقدونلأنهم،بيناتقاعدًابصددِه

،للانسان(ب93)ثابتهوماجميعوأنَّ،كاملل!اتةكاملٌإنسانأنها

لها.ثابتٌ

يغوإِنما،الاعتقادهذاعينَيفيدمثالمنفلابد،الإتهفىالقولوكذلك

جسم،فىحاذولابجسعلش،مجردٌأنهعليهيصدقالإنسانأنتتإذاذلك

لهفيثبتون،)1(المسألةهذهفىفلاسفةلأضهم،فانيخر،باقوأنًه،متحئزولا

ذلك،بنقيض-أيفاً-يصفونهثم،نغسٌهىحيثمن،للنفسثابتهوما

:فيقال،جسمهوحيثمن،الحيوافىللجسمثابتهومما

الحذَ،)2(أبنحتلفةأشخاعيفىمثلهأيوجد،طبيجىٌجنسٌإئَه

قابلمتحركمتحيزأوأنهأ(.4)الجِنْسمنحصةوأئَه،والحقيقة

للفساد!أ)3(.

بيدغيرُ،المحالمنأثبتهماالثالثة(للحقيقةاوأثبتتواقَحَمنأنوخمنى

!؟فرقفأىُّوإلّا،ذكر)4(ماعينَويلتزم،الفرورةيجحدأنمنه

أاعتُقِدتألىان،!!الراف!حةالأمورهذهمثلعنالغفلةمنوالعجيب

!إالجهالةفىفأعظم،بفسادهاالعلممع

*-+!لا

.(اغلاصفةاتهات):لهالفر،امأدةهد!فياغلاصفةارأىيرونأكمأى)1(

.(احد)الأعااومتتةوهى،المنطقىلالحد:أى)2(

لى.،3كلكاو.أصت،الأصااسقهـصاطمقرت!تلبرس)3(

.3دَذ:لوو،!صَ:3-قى)4(
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تركِبَ)1(،بِهنقولالذىالتركيبكانإذا،كلَهذلكيلزمإنما:قيلفإن

تركيبًا،الحقيقةهذهبتريهبنعنىل!انما،بذلكنقوللاونحن،واختلاطامتزاج

!!والناسوتاللاهوتبين،معنوىتعفقإلىحاصلهيرجع،)2(معنويا!

،جدواهعدمبيانُمنَّاسلفقدالتعلقهذا(ب04)ان:فالجواب

.،31(مقيدَةأوعامهالنسبةكانتسواء،يحاولونهفيما

.()4(اليعقولى)رأىالىمنسوبالثالثةالحقيقةفىالسمالفالقولهذا

إياها-حماعكعند-وستحكم،ذلكمنثرمقالةفله:(()ْالملكىزوأط

تركيى.:شفى)1(

.الحامالمعنىامعلايتنابوهو(مصونأ)الإملفى)2(

.شرتفىضدياقالأبعليهيبهولمصفحاتعرسلاْكثريقدرل:فىسقطيوجدفامن)3(

(tصيةذو،-،-.أ:ن--،اذ10لى----..--..--ا؟

الاستابه-جامعْة،واحدةصبيعةالاتحادمنوتكرن،الاناذبعنمرواحد!تدلمتحمرالاله

هذاولبب،واحدةطيعةلاطيعت!تذوالميحأنوترر،نيةلجقدهِمحمهءانعقدالقولهداأجلومن،والناسوت

دعاتها،ألظمنلاْنهيعقوبإلىالفرقةهذهونست،الرومانيةالكنسيةعنالممريةالكيسةانفصلتاقرارا

اسسادساالقرنفىعاصقْيعقرببيما،الميلادىالخام!القرنلىالمذهبهذاوجدفقد،وفثئهامتدعهالأنهلا

1:صالمرانيةومحاظرات:انظر).الميلادى AA).

انقلبت:قالراأنهمإلا،الثلاثةبالأقانيم:قالراأنهم(225:ص-2والنحلالملل)فىالشهرستالىوبذكر

لقد5:ال!يمالقرآنأخبرناوعنهم،هوهوبل،بجدهالظاهروهو،المسيحهوالالهفصار،ودمالحماًالكلمة

.(72االمائدة).امريمابنالمسيحهوالدإنقالواالذينكر

الكاثوليك.بحدض!اعيهمأطلقوقد،الرومملكأتباعوهم،نصرانيةمرقة)الملكانية(أو)الملكية()5(

ملكايخة.الرومومغظم

بريرحويعنون،الحلمأقنوم:بالكلمةويفرن،بخاسوتهوتدرعت،المسيحبحداتحدتالكلمةإن:نالوا

رأىفى-والكلمة،ابنبهتدرعهمامعالمسيحبل،ابخاًتدرعهقبلالعلمكسمونولا،الحياةأتنرم:اتدسا

اللبن.الماءأوالخمريمازج؟المسبحجدمازجت-بعضهم

التثليث،بإثاتصرحواوبهذا،والصفةكالموصوفوذلك،الأتانيمغرالجوهربأنالملكايخةو!مرحت

(73:المائدة)!ثلاثةثالثاللْةإنقالواالذ!كغراعد):عنهمالقرآنوأخبر

إلمأ1اسلااعلمهاعريمولدتوقد،أولفديممن،أزلىقديموهوا،جزفكلىناموتالمسيحإن:وقالوا

.،معأوالناسوتالاهوتاعلىوتعوالصلبوالقل،أزياً

.2(-222ص!:شالنحلاطلل:الشهرستافىانظر)

أيضاً:وانظر

صبحة،اررمكلىاعمدابنا!زيزعبداعزالدي!اطثخ!المصارىاختلاففىمار!سوردعالحيارىإرضادا

.(ا!سامرافاقاسهالدكتورالأستاذأهداناعسخةححدد)ام409ء1322بمصراقدن
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أرادقومًابهاأضلّ،اسمهجلّ،اللَةوأن،العقلاءضحكةُ،الضوائفهذهآراءبأن

وبصائرهم!قلربهمعلىطبعف!صذان،افملالم!م

الالهةوذات،السلامعليه،عيسىإنسانيةحقيقةبأنيعتقدونهم:صفنقول

.(أ41.)امتزاجولااختلاطينهمالي!ر،متميزتانحقيقتانِ

،كذاكهىحيثمن،لهاالثابتةأوصافهاجميععلىباقيةٌ،حقيقبماكا!بل

منأخذتمركبةغيرحقيقة!هى،فقطالالهلحقيقة)1(أقنومالمسيحوأدط

وعدمالكلامهذاعُوارإِلىفانظر،الكلِّيبالانساناتحادولها،المذكورتينالحقيقتين

الحقسبيلعنويصدّهميغويهماانأرادمنببالاللةأخْطَرَهُوكيف،انتظامه

إ!؟إالواضح

أثبتواثم،؟نفسهوحقيقةِالانسانحقيقةِمنماخوذةًالالهحقيقةجعلواكيف

(ب41)فتكون،الخارجفىلهوجودلاالكلىوالإنسان،الكلىبالإنساناتحادًالها

"2؟الذهنفىالالهوجودلى"بمامتحدةًحينئذٍ

الزجمالى.عبدالذءعداللهلتورميدا!المليبأهلعلىالردفىالأريبخفة9:كذلك،انظر-

.!اصرانيةاالملةلفصحالإيمايةاصميحة9:المتطبببىب!لصرسيدلألى:والطر

الآلاءمطبعة،!اضمديقواالتحقيقعلىالمجموعالتارجا:أمتشوسالطريقبنسعيداطبطريرك:وانظر

.بروتام509،اليوع!ن

.!غيره.بذاته--!ْ":مفاهايايةكلمة:الأقنرم1()

.أقاك!إلتعدد،التجسداقافيم:نوعانوهى

تدرعوالعلم،القدسوروحرالال!الأب:اهـفوحموهاا!لحيّاةكالوحوالصفات،بالاقانمويعنون

للاثصص-ص---صاحلذوالالهأدط:مثلاالكاثرليكنظرقانينم!وفىاوبْحد

الآب.أيمالتجسديييي

!لَاص!لإيهض.الابنأقوم:يسمىالتجسدوبمد

كاَلألأ.ذلكفىلاْرزوذك!روخاحفه!ا3المدثايروىاقنع:يس!ىالقتلوبعد

!(اع!سوالنحلح!212-:!ف2مشا1):%نظرالَتفصلمن

بمصر.الأنصاردارنثرالنعكارىأقايم:السقاحجازىأحمدللدكرراوانظر

بممر.العريةالضةدار،نثروالإسلاموافصرانيةالحودكةفىوصفاتهاللة

.12ا-ا02:صالنمرانيةفىمحاضرات:زهرةاًلىمحمدللشيخوانظر

1312ءبالقاهرةط!النمرايةالملةبفضحالايمانيةالصيحةا:لجطببعىبنيضىبننصروانظرا
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إدتهصتعالى،الاذهوالمصلوبُيكونأنْالسخيفالرأىهذاعلىويلزم

11.إذلك

:فنقول،منطقياًقياسئا،المقولىالرأىهذامنلننظم

صُلِب،المسيح

بإله،صُلبِشىء.مماولا

باله.المسيحمنشىءفلا.اذن

يقولونلا،المسيححقيقةلأن؟(1)الكبرىمنععلىيقدرونلاوهؤلاء

ناإلىالرأىهذاحاصلُ،اذًا،فيرجع،الخارجفىلهوجودلابهوالمتَحِد،بتركيبها

يدفعلاوهذا،الذهنفىالموجودالكلىّالإنسانإلىنسبةً،المصلوبللمسيح

الأمورمنكونهاعدمبيانُمنَّاأ(42)سلفقدالنِّسبَلأن،بهالزمواما

.)2(الوجودية

والانسانالنسبلأن،نجاةبذلكلهميحصللم،بالوجودعليهاحكمناولَوْثم

!!ألمولابصلبيوصفلامهماكل،الكلى

!الخارجفىموجودٌالطبيعىَّالكلىّالنَّوعَإلط:قيلفإن

.الإنسانأفرادمنفردبكلاتحادللإلهيكونأنلزم،ذلكأربإنْ:قلنا

عنالنظرقطعمع،السلامعليه،عيسىحصةِخصوصيةُالمراد:تيلفإن

!يخرهعنلهالمميزةمُشَخصاته

طزوم،الحصةهذهوجودبل،الخارجفىلهوجودلاذهنىاعتبارهذا:تلنا

"بر!بإنسانالاتحاد:إلىهذاحاصلفيرجع،(ب42)مضخصاتهلرجود

قريب.عنالرأىهذاوسنبطل

نفسه،وحقيقةالانسانحقيقةمنمأخوذةً،الالهحقيقةُتكونأنتصورلرثم

من،ذاكاذ،لهاالثَّابتةالصفاتعلى،الاذلحقيقةالوجودُبهحصلمايكونأنللزم

.المذكورالقياسفىالكبرىالمقدمةوهىبإلهصلبمماثىءلا:أى)1(

ذلك.وعروالاتحادوالألمكالصدوجوديةوأموروقائععلاتترتبنجيث(2)

rr%
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ذكر.بماموصوفةالالهحقيقةوجودعلىسابقا،الحقيقتين

حاتيقةبوجردمِسبوقاً،بذلكالموصوفةالالهحقيقةوجوديكونوحينئد

نفسه،حقيقةبوجودأيضاًومسبوقًا،الانسان

لذاته،أزلاًثابتةًالوجودواجبة(أ43)تكونأنيجبالاذوصفاث

ذكربمامرصوفةً-الإذحقيقةلوجودشرظهىالتى-الحقيقتينوإحدى

،الانسانحقيقةهى-

!؟أزلاًثابتهولماشرطًاتكونفكيف،بهمقطوعوحدوثها

خلقعندصفةلها)1(حدثتالاذذاتأن:بالأخذعنىاذاهذا/كله

اعه،جل،الالهذاتوجودأصلفىشرطٌالحقيقتينأن:بذلكاريدفان،تالناص

.)2(منهمالقدماءرأىوهذا،!لهعقللامنكلامفهذا

الاتحادفىالأفرقانغرمنيقولونهؤلاءمقالةفبمثل:المتأخرونوأما

:يقولونفإنهم(ب43)

،جزقبانساناتحادًاللمسيحان

فقط.الاذلحقيقةأتنوم،الفريقينعند،والمسيح

الحقيقتين.منأخذَت،مركبةغرحقيقة-أيضأًالفريقينعند-وهى

.السلامعليه،عيسىوإنسانيةَ،احمهجل،الاذحقيقة،بالحقيقتينيعنون

أحدثت.:شفى1()

ممرفىPaulsbathالقر)نثرهاالتىالهامةابصوصإلى!رجعالمسألةهذهلىالنصارىرأىلمعرفة)2(

،اليمقورالمنطقىزرعةابن)سحاقبنعىعلىأبر:مثلانمقدماءللاهوتينرشائلجملةوهى،9291(

الانثالقرنفىممرأتجاطجهابذة!نطثومصفالعسالوابن،م9401تالنطورىنعيبينمطرانوإييا

،ام256النسطورىعلكونبنوأيرعياب،ام520تالملكىالأنطاكىالفضلوابن،الجلادىعر

الحادىالقرنفىاليعقولىالمتطببالطيببنالخرأبروفم،م749اليعقولىافلؤفاعدىبنيخىزكرياوأبر

fالشطورىاطيباإسحاقبنحنين،عر Ayr..عدىبنيخىفهاكردالتى.الرصالةإلى!جعوكذلك،إغ

Augustinالمستثرقنثرهفريدنمروهى،الفيلسوفابمدىايعقربيوسفألىعلى Perierام029باريرفى.

اتاا:البضريقابنكابإلو!رجع.(الرسائلهذ.مننسخأفأهدافىأصامرارْاقا-ارركترراتفضلىواغد)

.اجمصوع
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اختلاطكيرمنأ:مح!اقها-سىعلىباقيةحقيقةكلأنعلىمنهماالاتفاتوقعثم

.!ذانهىحيثمنذاتهاحافظةٌ،منهماكلبل،امتزاجولا

فيلزم،بصلبهصرحوافقد،فقطالالهلحقيقةأقنومالذى،)1(المسيحُأمّاأ

.(أ44)الأولمإماالثافىللفريقايفاً

مُبَ!نا.فيهالقولُمضىفقد:الأولأئا

الالهلحقيقةأقنوم،السلامعليه،المسيحبأنمصرحونفلأنهم:الثاقوأفا

اختلاطالانسانحقيقةوبينبينهاليس،مركبةغرحقيقتهبأنومعتقدون،فقط

،امتزاخولا

!إالإلىهوالمصلوبيكونأنفيلزم،بصلبهذلكمعحكمواوتد

علىالصَّلبُيعودلأفل!ا،بالاتحادقائلمنهماكل،الفريقينان:قِلفان

،؟بِهِالمتًحَدَ

البتةَ؟تحقيقهاعلىيقدر،نلاالدعوىهذه:فنقول

حقيقةولأن،الذهقفىإلألهلاوجود،بهالمتَّحِدَفلأنالقدماء،أمّا

مركبة.عرعندهمالمسيح(ب44)

:يقواصن-أيضاً-المقالةهذه.كبمثل:المتأخرودْوأفَا

ننوالعجبُ،نسبةإلىيرجع2(فحاصله/ز،جزلىبانسانعندهمالاتحادوأما

بأنّيعترضونثم"(فشطالالهلحقيقةأقنومهوالذى)المسيحعلىالصلبااطلاقهم

الحقيقة.معقولغيرالاتحاد

لحقيقةأقنومهوالذى)المسيحعلىالصَّلبيطلقأنالعاقليستجيزُوكيف

المبالألمردُّ،بهاحلماعاىينبنىارزىاالاتحادبحقيقةبجهلهويصرح،(فقطالاذ

!؟،ام!هجل،الاتهعنوصرفهالانسان

والمسيح.:كأفىواضحةغرالاْصلر!أما1)1(

اصسحة.اهدهسصاقفتلاصىا*تيمسذاعححثصاتصىصالْض:-وو،محاله:ء.ر)2(

pro
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مندوحأ!،الجهالةهذهعنوله،ءحقيقتهيعلقمالاالىرممونهذلكصنوأعجب

!إظاهرة

الداذالنصوصظواهرمنوردما،ذلكعلىلهالحاملأنيعتقدلمنعذيىوأئُ

!؟الخوارقمن،السلامعليه،المسيحيدعلىظهروما،الاتحادعلى

،العلومأوضاعيدْرِلمومن،الحقعنالصّادبالجهلاعتراف،)1(هذاأو

!!ذلكمثليقولأنعليههان،الجهالةعنيزعههادمنهالهيكنولم

،)2(السلامعليهجمسىيدعلىالخوارقظهورأ

أحسزوبثناه،السلامعليه،عيسىغيرعلىاطلاقهذكرنافقد،الاتحادأمّا

،الأنبياءمنلغيرهثابت،لافذلكوالطلببالسؤاليدهعلىالخوارقظهوروأمّا،يان

ريخهوقد()3(عازر)إقامتهعندالسائلالمتَضرعوهو،(ب45)ذطثينكروكيف

ةوقالالسماءإلىعينيه

حين،كلفىلىحمغأنَكأعلمو%نا،لىتسمعلأنكأشكرك،ابتيا"

.4()1(1ارسلتنىأنكاجؤمنوا؟الحاضرالجمعهذالأجلولكن

بقوله:ذلكعلىالقادرِالالهمنوالحفظالتقديسلتلامذتهوالطالبُ

.(!)ْبحقكقدسهما

وبقوله:

.إ)6(أعطيتنىالذىباحمكاحفظهما

نها.سقطماضمنساقطة:لفى،وهذه:شو.وهذه:،لأصلفى)1(

المحقق.وضعمنالمعفوفينلينما)2(

(r)الأمواتبينمنوأحياهأفامهالذىاسجلا.

بمصر.البروتستانتطبعةمن081:صعرالسابعالاصحاح،يوحناإيخل)4(

السابق.الموضعانظر)5(

السابق.المرضعانظر)6(
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بقوله:الصلبمنالنجاةامكانفىوالمترددُ،متفرغاالداعى

لكن،كارادقىوليس،الكأسهذهعنى(فلتعبر)يستطاعكانان"

"(أ46)"كارادتك

بقوله:تركهلمالإذمنوالمستفهم

.1()1(تركتنىلم،الهىالهى1

بقوله:إثباتهبالالهالختصالعلمعنهوالنَّافى

."وحدهالأبإلأالابنولا:قولهإلى،الساعةوقلكاليومذا!كأمّا"

بقوله:والرسالةبالإنسانيةوالمصرِّح

.إ)2(اللةمنععتهُالذىبالحقكلمتكمإنسانٌ!

به:يؤمربماأحكامهوالمقيِّدُ

.")3(أتكلمكذلكالأبأمرفى؟9

دلَةمصنوعةالخوارقبأنتلامذتهعظماءمنعليهأثنىمنلسانعلىلهوالمشهودُ

:)4(بقوله،يدهعلى

اللةفعلهااضىاوالآياتبالقوىينكمظهررجلالناصرىَّيسوعَ!بمن

.!يدهعلى(ب46)

يعلملاماإلىالجاقليركنفكيف،السلامعليه،()ْحالتههذهكانتواذا

.86فقرةاسلاثير؟.اا!سالهاالاصحاح-متىإنجيلى:انظر)1(

.934-.0الثاسالإصحاح،يوحناإنجيل:الطر)2(

.ه94-.،الابلأالموصعأنظر)3(

رلجىالناصىيرعا:قالحيث،الافىالاصحاح،اشصلأعمالسفر:انظر(بطرس)يقصد)4(

.،رسطكمفىيدهالذْصنعهاوآلاتوعجائب،بقواتالذْقبلسامممتبرهنتد

باللاترإلىأرسلهاالتىاغرنىاالراهبرمالةعلىء474اجاجىارد:انظرلةالمساًهدهلتفصيل5()

Al-Andalus,5391مجلةفىت.7Dunlop.عاكهااشتىوالدراسة(قطةسر)حاحى vol. XVII.اف،

هذه5:بالركاضالاصبلاميةللدعوةالعالىالمعهدمجلةمنا!سادساا!ددالىولرتها،:حققتها،اتسااضهدهتدس

.8491ء041*11سب!

try
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!؟(حَجْرَةً)والمنقولالمعقولوينبذعلمهامحَالتمرحنيضته

()1(مثبج)كلاموهذا،المشيئةفىوقعالاتحادان:فيقولرىَساسسْصوأاوأشا

،تحريرهجب

الأحكامفىالاذلمشيئةتابعة،السلامعليهعيسىمشيئةأنبذطثعَنَوْافان

فهذا،مباحولامكروهولامندوبولامحظورولاواجبفىتباينهالا،الخمسة

،الأنبياءْدرجةفىليسواأيضاًالذين،وللأولياءبل،الأنبياءلجميعثابت

بعينههو،الكائناتمنالإلهمشيئةبهتعلقتماجميعأنبذلكأرادواوإن

يُخْطِرَهأنبعاقليجملولا،الخطأعينفهذا،السلامعليه،المسيحمشيئةمتعلق

!إمذهباًيعتقدهانعنفضلأ،بباله

عليه،المسيحبصلْبالالهمشيئةعندهمتعلّقتوقدذلكادّعاءيمكنوكسف

تلدلمالمذراءمريمأنرأىوقد،للقسطظينيةبطريركاْكانوقد،الحكيم(نسطور)تتعنصراليةجماعة!

عر.يرفكا،مريموتقدهيخدلمالأبنوييرالثالاقوماأى!-يؤ-تداطث،الاله

دلكويى،الثافىبالأقنرمولابعدالانسانذاطثاتحدثميقطنسادااررلبا!كلدنيامن

نطورقرلكلويترتب،مجازيأ-بمكِالىحقيقيآاتحاداالاتحاذلكأوإ!!!اًحلىا

سصبهمزوخلعهالكنش!ةمنوطردهاعنهثقرر431سنةأفسسمجيعانحقدفقدا!ل!ررلينان

والإله(الإنسان)ولدتقدالعذراءمريماًنإثباتالمجمعوقررالكنى

البطريقْ-يم---ابن

ملكفروزبنقباذعهدفىنصيينمطرانبرحومابزمانبحدهمنفاْحياها،اندثرتقدنسطورمقالةكانت

.(والجزيرةوالموصلالراق)ف!:الثرقفىالن!طوريةتكاثرتولذلك،اشثرقفىوثبتها،فارمى

.ا-86187:عىالنمرانيةلىعاضرات:انظر

.(2-224-ء22:صوالنحلالملل):فىاسئهرستافىاويرى

أقانيمذو،واحدتعالىاللةإن:قالوأنه،برأيهالأناجيلفىوتصرت،الماْمونعهدفىظهرقدنسطورأن

هو،هىولا،الذاتعلىزاثدةليستالأقانيموهذه،والحياة،اسلموا،الوجود:ثلاثة

طريقعلىولا،الملكانيةقالت؟الامتزاجطريقعلىلا،السلامعليه،عيىبجسدالكلمةواتحدت

بالخاتم.طبعإذابالئسعالنقث!وكظهور،بلورةعلىكوةفىاسشىاكاشراتواممن،ايعقريةقانتكااظهوريةا

المعتزلة/وبينينهشهاًاسثهرستافىاويعقد

الأخرين:للفرقتينحدثمثلما،5البلابهاوتعبت،تطورتقدالنسطرريةالعقيدةأنهناابإننبهوالذى

بية.:العقوالملكاية

بهم.نحتلط:أى،مثبج:شفى،مْراءتهاأستطعلمكلمةالقوصينب!-ما)1(

.صروف:هو،ا،كوااشبىْفىانضالىرأىهدا!
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تضرُّعُهذلكعلىيدذ،بهمشيئتهتعلقتولا،لهمراذااعصلب*شَ:م،اللام

بقوله:دَفْعَهُ)1(صائلأللإله

لكن،كارادقىوليس،الكأسهذهعنىفلتعبريستطاعكانان!

.،كارادتك

الارادتين.بتغايرفمزح

بقوله:السببعنسائلأمصلوبًاأيضاًوتبرمُهُ

بالسبب.شعورهعدمعلىتدلى.!تركتنىلم،إلهىإلهىا

بوقوعه؟مشيتتهتتعلقكيف،الواقعيحقيقةشاعراً(-يكنب47)برومن

امراثيلبنىجميعبمتابعةمتعلقةًكانت،السملامعليه.المسيحمشيئةانالمعلومومن

،الهدىعلىوجمعِهم،له

الهاديين.الأنبياءشأنهذا...

!إعدمهالواقعلأن،بعدمهتعلقتبل،)2(بذلكالالهمشيئةشلقتوما

عليه)والمسيحمخصوصزمنفىبوقوعهاالإلهمشيئةتعلقت:الساعةُوكذلك

)أبتعيينهمشيئتهتتعلقفكيف،الزمنذلكبتعيينعالميخر(السلام

غكلوهىيقصدهابأنالالهمشيئةتعلقت،1)3(أو،التينشجرةقصدثم

التعلق،هذابحقيقةعالمغرقصدها،اسلاماعليه،والمسيح،مثمزة

سهللأنهالاطالهعنعَدَئنَا.وإنما،مواضعهمننليطْلَبوجودُهثحروهذا

.التعرُّف

دفعه.:شوفى،رفعهالآعلفى)1(

.اصلاماعليهعينىإرادةبهتعلقتمابذاتأى)2(

.العبارةاشستمْيمالمحققصتزيادة)3(
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،)1(السلامعليهعشىعلىالإلهلفظإطلاقأ

عليه،المسيحعلىالاتهلفظيطلقونأنهمحالهامنعُلمقد()2الطائفةوهذه

كلعلىيطلق(الاله)لأنقعظيمهالآطلاقبهذاالمرادهل:شعرىوليت،السلام

إتهيته؟بذلكيريدونأم،عظيم

جميعجهلمنأعظم،الطائفةهذهفج!لُ،المرادهوالثافىهذاكانؤإن

العقولىصرائحُأوجبتبظواهِرَتعلقهم،المضا-!هذهفىأوقعهم)3(والذى!الطوائف

مصادلحظاهرمنشريعةٍكلفىورد(ب48)فكمْوإلاّ،إرادته!بعدمالقطعَ

منجماعةذلكمثلفىوقعوقد،الثريعةتلكعلماءُواؤَلَه،العقللصرج

:.قالفبعضهم،الأكابر

إ!إسبحافى

الآخر:وقال

إ)4(إإشأزأعظمما

.(:)ْاطلاجوتال

إ!إافةإلاالجُئةِ)6(افىوما،اللةأنا

حتى،المقالفىالتحفظعنالشاغلةالأولياءأحوالعلىمنهمذلكوحُمل

جمضهم:قال

.121عر3رلْمالهامقفىتعليقناوأنظرالمحققوضحمنالعنرانهدا)1(

اضسطررية.ا:ألى)2(

()r!لمنسقطقدالفقرةهذهلى.

(t)السلمىعبدالرحمنلأق،يخةالصهِطبقاتافىترجتهوانظرالبسطامىرز!دأفإلىالقولهذاينب

.الممرىالملقنلابنأالاْولياءطبقاتاوفى،ئريبهالديننورتجحقيق

:ص،للسلمىالصوفيةطبقاتا:ترجمتهفىوانظر،منصوربنالحينمغيثأبرهو:الحلاجا)5(

بتحيقء408:تالممرىحفصألىالد!نصراجالملقنلأبناالأولياءطبقات1:وانظر،70331-ا

الخانجى.9691سنة2طبعة187:عىشرولنررالد!ن

..!حيفاوهو،الجة:ا!فى)6(
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.)1(لحكيولادطْوىالكْرومجالُ!ر،سُ!رىهؤلاء

تجدهمثم،مرادةالظواهرهذهكونباستحالةالعقلمرجلقفاءذلككل

،!للشَاخرينهُزْأةًمارواحتى،الطرقأضيقفىالسَبوكعلىتوامَوْاكأنهم

فيه،أنفسهموزَطواعماومندوحةنحرجٌولهم،العصبيةعرقيمنهملأحدينفىولم

!؟السديدةمحاملهعلىالكلامحملمنمتمكنًاكانمنالمعقولَيصادمُوكيف

يانه.مئاسلففقد،الحلولإطلاقوأفا

،)5(السلامعليهعيىعلىالربلفظطلاقاٍأ

:فيقال،المالكوعلى،احمهجل،اللةعلى-بالاشتراكفيطلق،الرَّبُّوأئا

.المتاعورفيُالمنزلرفيُ

الانجيل:فىقالوقدعظيمكلعلى،بالاشتراك-عندهم-فيطلق،الالهوأمَّا

.!اليهودتخاطبآلهةٌأنكمناموسكمفىعليكمأطلققد!

المزاصر:وفى

M(2إكلكمالعفىوبنولكمقلتوآلهة"

:(أ94)(السلامعليه)لمومىالتوراةفىوقال

.إ)3(رسولَكهارونوأخاك،لفرعونآ!اًاجعلتكقد"

وَجَدوإذا،بأطلةأوحقاالعبادةكانتسواء،عُبدمن"كلعلىالإذويطلق

إأعِمايةٌ،غيًهِعلىفتماديه،مندوحةً-عنه-اْلمضيقفىالئالكُ

(الضلالمنالمنقد)وفى(الدينعلومإجاء)فىالمثوثحامدأفسأىى.يخسحمالكلامهذا،1(

ورسائله،كبهمنوغ!ما

المحقق.وضعمنالعنوان.

،82-6المزامو)2،

بنافيةاثباتفىوالدولةاروينااكنابهالطبرىرتنبنعلىللمقدى:أنمر.7:9الخروخصفر!3(

الثانية.الطبعة1،188آ907ة.؟541،155ص!محمد
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منالتاسعالفصلفىالثانيةرسالتهفى-بولصصرحِاجياناهذا:تججمرع

:فقال،وعلمهعقله:ادييهِهفقدلمنالاعُلْقةمعهيبقلمتصريحًا-رسائله

،والأرضالسماءفىمماأشياءُكانتوإن،وحدهالّهغيرُإتهلا،وأئَه"

هو،واحدًاإتفانحنلنافإن،كرةوأربابكنرةآفةتوجدقدو؟،آلهةيسمى

المسيحيسوعهوواحدًاوربًّا،بهونحن،شىءكلمنه(أ05)الذى،الأباللّه

إ)1(قبفتهفىأيضاًونحن،بيدهشى؟كلالذى

:البيانهذاحُسْنِإلىفانظر)2(

غبرهوعلى،وجلعز،الّهعلىيطلقان،والربئَالأتهبأنّمرّح

،للعبادةالمستحقالحالقعفةَالمعبودللإتهأثبتثم،معبودًايكونأنيستحقلامما

بقوله:منهصادراًيثىءكلإيجادفجعل

."بهونحنشىءكلمنهالذى)

بقوله:بالوحدانيةعليهوأثنى،اللةهوذلكبأنعرّحثم

،)3(للإتهيةأيخرهاستحقاقئفَىثم،اللّههوواحدًااتهًالنافان

بقوله:(ب05)

.وحدهاللهغرإتهلاوأنه

ذلككان،باشتراكهعرّحالذىالرّبعليهأطلقإذاالمسيحإلىأشارثم

،المذكورةالاتهصفاتمنشيئًالهيثبتلمأنهذلكعلىيدلّ،المالكبمعنى

للمالك.تثبتأنشأخمهامنالتىالملكيدلهأئبتوإنما

آحرإلهلي!هـوأن4:6الثامنالإصحاحكورنثوساًهلإلىالأولىالرسولبرلىرصالةفىجاء()\

وأربابكثوونآلهةيوجد؟،الأرضعلىأوالسماءفىكانسواءآلهةكسمىماوجدو)نلأنه،واحداًالا

حمىبهالذىالمسيحيسوعواحدورب،لهومخنالأضياءجميعمنهالذى،الآبواحدإلهلنالكن،كرون

.،بو!صالأضياء

.صمحاتشلاثويقدر،لهتعلقواماأما،قولهإلىل:فىسفطهنامن)2(

(r)عرهأهية:كأوفىبهيتسقلاوالمعنى،(عرهميةاٍ):بالأصلمكترب.
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عنالفهمذو()2(يتقاعد)لا()1(التى)الاشاراتهذهحسنإلىفانظر

الخِزىهذاعلالث!رعُهذابخىالجهاتأئمن:شِعْرىفليت،بالقبولتلقيها

!؟الفافح

أ)3(الفداءا

،المقرّب!%وأواجائهالهادينأنيائهوعلىاللهعلىالجرأةرسَنَ)4(الجهلُأجَرهُمْوقد

،(أ51)حساغرعنصاغرًاتناقلوهاأباطياببالهمأخفر!اأنإلى

وأن،ادم)د(أبيهمعحسيانبسبباخِذُواآدمبنىأنعلىأمره!اأجمعوأفلذاك

يَفْدَيَهه،أنشعدهمالإإ"انشاجحرءفىاألقروالأشلياءالأنبياءجمير

يم،ن!صاءَافدِ،ههففدا

ااضَيمٌصهاشذاتُه-!-مجرد،-!اغداءالىجمبلف!
------صَي011

،!!ىدى

،!ا!سلاماعليه،عيمىسبناسوتعاتَحد

،!كسُلببهائحدَالذىاضّاسوتاإنثم

الجحيم!منواخراجهماوالأواجاءالأنبياءالخلاكم!سببًاحمفبُهُفعَان

!!عثآرًا()اننَّوْ-+كى!صااحلاطلرو!+ه

نتى(ا):لأصللا(1)

.(عدتتقا):الأصلىلأ(2)

امحقق.ك!ءومي-اداخواهذا(3)

1،)111101 يصيه.%اممعارذ،اسعيرلهجر؟ررىاحا-هوس--،

.َ:الأ:ابءالأيياء:مهم1،آدمررلأءعَ!س.خماقداللاءعليه،ادءممعبما"تأف)د(

احمقى.كايهادلعهِارر؟ا:كَأا!رِاآ)6
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ظانَّين

كذلك

بكرك

الئساء

،)1(عي!ىعلىوالبنوةافةعلىالأبوةإطلاقأ

نفسه،علىوالبنوة،وجلعز.اللّهعلىالابُوَّةإطلاقمنبهتعلقواما)2(أما

الأمرفلس،الامتيازبهايقع،خصوصيةًمُثْبِتأو،غرضاًمحصئلذلكبأن

ونيانه.

)3(النصوصمنفيهْامابصدقِيقولونالتىالتوراةفىجاءقدانه

.أائيل!بِكْرىابنى)

:التوراةفىأيضاًوقال

ابنككلتُوإلا،البرِّيًةفىليعبدَفىبكرىابخىترسللمإنْلفرعونقل"

سوىألفستمايةذاكإذْاعدتُهموكانإسرثيلبنى:بابنى،81(يريدأ0

.(والمبيان

.()ْالتوراةلفظهذا

الوحى:عنالامزاميرهفىينطقلاعندهموهو،داودمزاميروفى

(أ52)كلكُم)6(العلىوبنو"

:فقالوعليهمعليهذلك،السلامعليهأعيسىوأطلق

.714(واثهكموإلهىوأبيكمألىإلىصاعدأنا)

!أالواضحالصوابعنلمدفحٌ-،إله6لهأكلماتههذهفيمنيعتقدمنإنّ

المحقق.وضعمنالعنوانهذا)1(

.ل:فىمذكرز)2(

.واللامالصلاةعلبهيحفوبحقفى:مذكورل،كأفى)3(

الأصل.فىواضحةغصالكلمة)4(

.22-23:الخروجسفرفى)5(

.82-6ةمزامص(6)

.002:17:*حنا)7،
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اسقا:إِنجيلفىفقال،فقطعله+ذلكأيضاًو"أطلق

لأنه،العَلىِّبخىوتكونههـا،كنراًأجرمفيكون،أحدرجاءتقطعواولا"

أييكم)1"مثلرحماءوكونوا،الأشرارالمنعمينغرعلىرحيم

،سنذكرهالذىانجازفهماسمّا،زبدىبنيوحَناتلميذهأيحن!اًذاطثوأطنة!

رسالته:فىفقال

1()3(مولوذاللّهمنفهو،المسيحهويسوعَبأنّيعترفمن"

،مرادةغيرالحقيقةبأنالقطعمعذلكبمثلتجوَّزأنْعل(ب52)حملهوانما

،اسلدهوالشفقةوالرحمةوالرأفةالحنانشديديكونأنعلىجُبِلَ،الأب،)3(أنّأ

نأعلىمجتهداً،الشرررجمتفعنهشيدفع،الديُورجميعلهيجلبأنعلىحريصاً

عقوبةإلىبهيفضىمماتحذيرهإلىمسارعًا،اليهابالمبادردويأمرهالخيرطرقلهيوضح

المستقبل،فىبهيرادلماساترةجهالةٍأو،دائمضررٍأولومأو

فوضعه:،الابنوأما،نشاهدهفيماالأبوضعهذا

أوامرهممتثلاً،منهالحياءشديد،لهمعظِّمًا،لأبيه،)4(موقرًاأيكونأن

وينهاهبهيأمرماعندواقفاً،اغةالخاوعدموالثعظيمبالاجلالِلهاملاقيأ،(هأ3)

عنه.

عليه،وشفقتُه،لهورحمتُه،نبىّ)َكلإلىإحسانُهقيسإذا،وجلعزواللّه

،فّقهأةبجلالهلائقهوممالهبيَنَهوما،الشرمنعنهدفعهوما،الخيرمنلهجلبهوما

.حقيرًاتافهأهذاإلىبالنسبة،الوالديصنعهماكان،بمقتضاهاطعمل

.35-36:ا،قاإتجيلمنالادمرالاصحاءفىورد)1(

نعهفإنهالعلىبى:تكونواعظيماأحرمفيحَونشيئاْترجونلاواًنئوأقرضواوأحشواأعداء3أحبوبل"

."رح!أيضأ3أباأن؟رحماءفكونوا،والأضرارالاكردنعبرعلى

منولدضدالمسيعهويسوعأنيؤمنمنكل":قولهالاًولىيوحنارسالةمنالخامرالسفرفى)2(

.ل،شفىوكذلكلأن:الأصلفى،2(

الأصل.لىواضحةغر)4(

أولى.وهو،نبى:ل،كأوفىثىء:الأملفى)15
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عندووقوفهم،لأوامرهوانقيادهم،منهوحياؤهملتة،أيضأ،الأنبياءتوفيرثم

آبائهم،معالأبناء)1(صنيعمنأعظئم،لهواجلا!م،مناهيه

.ذاكمثلأاطلاقرتالتجؤزسِرُّفهذا،ولدأبرلهوهم،أبأرحمُلهمفهو

لهراحمُأنهمعناهكان،اللَه(ب53)علىالأب،)2(إطلاقفىتجوًزفاذا

عليه.عطوف

له،معطثم،دلّهموقرأنهمعناهكان،نفسهعلىةِالبُنُوًباطلاقتجوَّزواذا

:أى،الرجاءقطععدمعلىمحرضًا،السلامعليه،عيسىقرلمعنىوهذا

.ولدهمعالوالديصنعمامعكمصنع،ذا!كفىأطعتموهإ)3(انأ

.مولوداللهمنصو:تلميذهقولمعنى،أيضاًوهذا

ا،م!فهد!علىمعزاسيز،إطلاقهفىلهمأذنثم،الأنبياءعليهو!ماإلىفانظر

.الفاصدةالخيالاتعنيصرفهخصيل

امحراقاقسيساًأوراهباًرأوافإذا،ذلكاطلاقعلىمقيمونأنفسهمالآنهمبرها

أشرناما-بالاطلاق-مرادهبمولكن،حقيقةأباهمهووليس،(أ54)ابانايا:له

منزلةتوقيرهفىانفسهموينزلون،الأبمنزلةاسثمفقةافىينزلونهانهموهوcاليه

.الأبناء)49

:فقال،مزاميرهفىاليهأضرنامابمثلالسلامعليهداودصرحوقد

"fخائفيه!علىالرَّفيُيترأفكذلك،بخيهعلىا!ب"يترألى

تميز.بهايقعخصوصيةًمُثْبِبغرس،عليهالبنزَةإطلاقأنذكرناهبماثبتلْقد

الأمضل.وهر،الأبخاء:ل،شوفى،الاْتبياء:الأصلفى)1(

.انحطوطجهامقمثبن)2(

.ل،كأفىومذكورة.الأعا!عنصاقطة31(

فىعبدالجباشاقاضىاوبماذكره،بتحمينا(الضارىعلىالرد):اضهرصافىالجاحظذكرهبماهذاقارذ)4(

عمودبتحتيؤ"اهغى"منالخادسالجزءور،العمانعبدالكريم"وركوكأبتحميزاامحبرةد،ئاثت9

!خميرف
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قوده:وهو،التأويلهذ!بصحةناطقالاخيلىوصرخ

.1(اللّهبنىيصرواأنْسلطائافأعطاهم"

ذ!هـصماتحصيلمنبه(ب54)يتمكنّونماأعطاهها:أى

.أوَلماحدعلىالأبوةِمن

،)!(الكلمة:الأولىالمعضلةأ

أالمستضاددافاف

عليه،عيسىالهيةبهامثبتين،عليهايعولونالتىمعضلاَتهمأعظممنهى

وهى:انجيلهفاتحةيوحناجعلها،السلام

هذاكان،الكلمةهوآ"وإ،اللّهعندكانوالكلمة،الكلمةكانالبدءفى"

..آخرهإلى...كانمما،*)1(شىءأيكنلموبفره،كانبهكل،اللةعدقديماً

قوله:وهو

.1(مَجْدَهورأينا،فياوحلّ،جسدًاصاروالكلمة"

السلامعليهلعيسى(هأ5)الإلهيةبثبوتلهتعلقفلا،الفصلهذاأولُأمّا

،اعتباراتولها،الموحنوعفىواحدةالبارىذاتَأنيعتقدونلأنّهم،بوجه

صفةٍوجودتقدمعلىوجودها،)2(يتوقفلا!بصفةٍمقيدةًاعتبرتفان.

.الأببأقنومعندهمالمسمىفذان،كااسجود،قبلها

قبلها،صفةٍوجودتقدمعلىوجودُهايتوقفبصفةٍموصوفةًاعتبرتوان.

المسمىفذلك،بالوجوداتصافهاعلىبالعلماتصافهايتوقفالذاتفان،كالعلم

.(الكلمة)و(الابنأقنوم)ب:-عندهم

خامة.:ل،شولى،الأصلفىأبيضومكانه،المحققوضعمنالعنرانهنا.

كاذالبدءفىا:قولهام079بممرالبروتتانتطبحةمن145:صكوحناإنجيلصدرقجاء)1(

يكنلموبنكله،كانبهشيبركل،اللْةعندالبدءفىكانهذا،اللةالكلحةوكان،اللةعندكانوالكلمة،الكلمة

!مجدهورأينابينناوحاجسداصاروالكلمة...،اباسنوركانتوالحياة،الحياةكانتفيه،كانمماضىء

1(ا-ه)

رأيا.فىالكلامبهكتقيمولا(يتقدملاا:الأعلفى)2(
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أقنوم)ب:عندهمالمسمىفذلك،لهامعقواسةًدأتهاكونبقيداعتبرتوان.

.(القدشروخ

،الموجودمعنىالأبمناذاًفيقوم-

العاِلم،معنىوالابنالكلمةومن-

.،)1(لهأمعقولةًاجارىاذاتكونالقدسروحومن-

موصوفة،الموضوفىراحدةًالاذذاتفتكون،الاصطلاحهذاحاصا!هذا

الأقانيم.هذهمنأقنومبكل

شجمهي!يه

:يقواطمنومنم

فهذا،البتَّةَصفةباعتبارلا،ذاتهىحيثمناعتبرتان،الذاتإنّ.

،الأببأقنومالمسمىوهو،المجردالعقل:عنعبارةعندههاالاعتبار

عنعبارةعندهمالاعتبارفهذا،لذاتهاعاقلةهىحيثمناعتبرت:ان..

والكلمة،"لابنبأقنوم(أ56)المسمىوهو،العاقلمعنى

المسمىهو،عندهمالاعتبارفهذا،لهامعقولةًذاتهاكونبقيداعتبرتوان.

.)3(القدسوروح)2(المعقولمعنىبأقنوم

له،مرادفًاوالأفي،فقطالاذذاتعنعبارةًالعقليكونالاصطلاحهذافعلى

له،مرادفينوالكلمةُوالابنُ،لذاتهاعاقلةًكونهابقيد،ذاتعنعبارةًوالعاقل

ثتفقد،لهمرادفًاالقدسوررحُ،لهسقترذاتهالذىالاذعنعبارةوالمعقولية
---صص---صحه!--------------7-َصص!َ.

وكذلك،والعقلِبالعلمالموص!وفةالذات:عنعبارةالكلمةانالاصطلاحينبهذين

.ضىء:ل،شوفى،تماصاًواضحةعرالأعلفى)5(

له.معقولة:ل،شفى)1(

.ق:من(العقولمعنىبأترم)ضعر)12

(r)ائيلسوفالكندىعلىايمْقوكىعدئبنجىرد:انضراضقحةاهؤهلتفصا.
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ا!اقِلُ.اشلاروأِصغ:مداسلىأقنومٌمنهماكلفاذا،الابر

ا!الِمُ،اكانالبدءفى:يريد،اس!طمةاكانابدءافىفقوله-

الاله،بهموصوفًايزللموالعالِم،معناه،اللَهعندكانوالكلمة:وقرله-

،يزللم(بمعنىأهناهاوكان،للإِلهثابتايزللمالوصفهذاان:يريد

فيرر.العاةمدلوهاالتىالكلمةوهذه:معناهالكلمةهو)1(واله:وقوله-

الإله،هوالعالم

وهو،الاعتبارهذامدلوليزللم:معناهاللًةعندتديماًهذاكان:وقوله-

عنهأخْبَرلأنه،الهوهو،الالهبهموصوفاًالكلمةمدلولهوالذىالعالم(أ57)

هوالذىالعالمأنيعتقدمنوهمبذلكليقطع،الكلمةهو)2(واله:بقولهبذلك

الإته،غير،الكلمةمدلول

وإدا،الفصلهذاأولفىإنجيلهمشارحوكلام،الأقاليمهذهفىاعتقادهمهذا

وضحفقد،المصطلحونعليهيصطلحفيماولا،الألفاظَفىمشاحَّةَفلاالمعافىصحت

البتَةَالسلامعليهلعيسىالالهيةعلىفيهدلالةلاالفصلهذاأولأنشرحوهبما

،ْشهتانأ

.القدممَزَلَفيهماشبهتان-الفصلفى-بقى

جاءهذا،يوحَئااممه،الّهمنأرسلإنسانكان":قوله:الأولى

للنورلش!هدبل،النورهويكنولم،بهالكل،.ليؤمنالنورليشهد،لل!ثئَهادة

بهوالعالم،كانالعالمنا،العالمإلىآتإنسانلكليفىءالذىالحقنورهوالذى

.أيعرفهلموالعالم،بهًون

به،صنالعالموأن،العالمفىيزللمبأنهالكلماتِهذهفىالموصوفُفنقرل:

والإلة.:لفى)1(

.الة.:شو)2(

احمقق.وع!منالنوان!
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به،تعلقهباعتبارأو،تعلقهعنمنف!،الناسوتهويكونأناما

وهواضاسوتباتعلقهباعتبار،لاهوتهوحيثمنانّلاهوتهويكودْأنواثا

فيه،ظهوره(أ58)

الثالثة.الحقيقةهويكونأنوإمّا

.لاهوتهوحيثمناللاهوتإلأباطلوالكل

باللاهوتتعلقهعنمنفكإنّه:قلناسواء،3ففرورالناسوتبطلانوأمّا

به،تعلقهباعتبارأو

فظاهر،الانفكاكمعأمّا

لهحصلماالتعلقلأن،حادث،باللاهوتتعلقهلأن،التعلقمعوكذلك

فيه،يزللموأنه،العالمبتكوينيوصففكيف،خلقهبعدإلا

الثالثة،الحقيقة-أيضاً-وكذلك

تكونأنفيلزم،حادثوهو،الناسوت،جزأيهاأحدالثالثةالحقيقةلأن

(ب58)ذكربما،اذا،وصفُهاويستحيل،خلقهقبلمعدومة

عندحدثانمافيهظهورهلأن،الناسوتفىظهورهباعتبار،اللاهوتوكذاطث

،للناسوتخلقه

وصفهاسمتحال،الحادثالتعلقهذاباعتبارذكربمااللاهوتعلى/حكمنافإذا

ذكر،بما

هرحيثمن،اعهجلّالإتهإلىعائدةالأوصافهذهتكونأنإلأيبقفلم

اليه،الناسوتانضمامباعتبارولا،الناسوتإلىانضمامهباعتبارلا،اله

بل:الكلامتقديرويكون،وجلعزاللةإلىالكلامهذاصرفيجب،فحينئذ

.(أ95)إِنسانكلعلىالحقبهيضىءالذى،الحقنورهوالذىللنورلشهد

الم!رفإلىمعرفتهبنوراحدكليهدىالذىهو،احمهجل،الحقلأن

بنورإلاالعقولاسيهااتهدىلاالتىمصنوعاتهدقائقعلى،باضاءتهويَقِفُهُ،الحقيقية

هدايته.
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اسة.ا،طاعنغنى،وانمر!معنىهذا

:اسملاماعليهقولهوهو،الهدايةبهوالمراد،الاتجيلفىاضُوراأصلِهتأوقد

.")1(اسالمانورُفأنا،العالمفىدمتما"

أيضاً:وقوله،والعشرينالثافىا!صلافىيوحنابذاكصرح

.1()2(العالمنورَجئتُانما"

والعحثرين،الخامسالفصلفىيوحنابذلك-أيضاً-صرح

علىالنورحملفى(ب95)التأويلمناليهذهبنامايؤكدالتصرجوهذا

الهداية.

الثانية:الشبهة

الفصل:آخرفىقوله

."مَجْدَهورأينافيناوحلَّجسدًاصاروالكلمة"

زللهمبذا!ليعله،اغبطىّافىكانكيفاطفظاهذاش!فحح!صَايةمنلابد

لبدجمهةمصادممفهومإلى،الموافقمانهومهعنوضعَهوصرفًهموضعهمقتضىعنوعدولهم

إ/إالعقل

.(صركيساوافأربيصاجىوه)ةاللفظهذاوضع

افّار()لأن،(جسداًصنعوالكلمة):القبطىفىالكلماتهذهمفهوم

.صنع)3(-القبطىفى-مفهومها

.ه:اء!64:صيوحاإنجيلمناضاصعاالإصحاح)1(

."العالمنررنافاًاصالماومادتا

.46:الانجيلنفسمنعرالثافىالاصحاءَلىوجاء)2(

.،الظدصةفىيمكثلافيؤمنمنكلحتىالمالمللىنورأجئتقدأنا5

قوله:جاء12:الثامنالاصحاحوفى

.،الحياةنررلهيكرنبل،الظلمةفىثمىفلاكبعنىمنالمالمنورهوأناا

صذ؟،بالاصكندريةكانحينلهترجمتفلملها،القبطىباللساندرايةعلىكانلالضابأننقفدلا)3(

والعنىَ.اسبكى!االمفدلى
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بأنصريحًااللفظيكونبل،البتةإشكاذيبقلم(أ06)الوضعهذاوعلى

بقوله:،اله:بأنهعنهعُبرالذى،الكلمةاقنوممنقامالذىالعالم

.مجدهورأينافيناوحلّجسدًاصنعالكلمةهووإله

ظهرالذىوهو،السلامعليهعيسىهوهوالإلهصنعهارزىاالجسدذلكأى

.مجدهورؤى

:قالوا(بأذأالظاهرالمفهوملصذاعنالعدولعناعتذرواوقد

ايصلب()2(الاعتبار)وهذا،وصارصنعبين)1(بالاشتراك!ضعتالكلمةهذه

أحدعلىحملهيتع!تالمشترك،اللفظ!لأن!!المضحكاتمنهوبل،اًاعتذا

نجَام)3(ضأنكفما،المفهومهذامنهادافىبأنمشعرةقرينة(ب06)بأيسرمئهوماته

كونهالهسُلًماذااللفظةهذهمترجمانثم!!إليهأشرناماعلىحم!لهالموجبأ!قلا

إذا،المشتركلأن،المشتركفىاعفميةاعحَسفااركبقديكونبالأشتراكوضعت

هوعمااللفظبصرفقصْىالكلمةهذهفىوهو،امقرائنعينته،مفهوماتهب!تتردد

بذاسك:لهليحصلارادتهبعدمالعقلصريحُيقضىماعلىوحمله،الِإرادةواجب

!إجسداًصارالعالِمالإتهأن

يوجدلاإذ(أ61))4(عليهالطائفةهذهكجراًةاللةعلىأحدًااجترأأعرفلا

ص!يهوإ-!ذلكوقد،-.َ،العاذ"ْيعتقدْقوخزىمنأفحشَخزئ

قائلين:

!إمقبورأفيهكانالبَريَّةِصانعلالأ،وحدهالسبتذلكفىيصامأنيجببل"

-7-َ-+ء7--صصسىصص--------------------

القبطى.فىبالاضتراك:ل،شر)1(

.الاتجار:شفى،(الاعتذا:)ولعلها،علالاًفىهكذا)2(

هى.كاالمترجموأبقاها،موافقغكلوهر،العقل3تحا:كأفى)3(

اللَة،أخزاهاا:مثلعيمدعائيةجملةأغاوييدو،-،،أقرأهاأناستطعلمعبا:الاْعلفىl((نوجد4

،(اللةهاءلاا:شفىضدكاقروبكلوأثبت،ذلكجنئرمنضىءأو،"اللةأهلكها5أو،اللةهداهالا5أو

بمامها.العبارةالمترجموغو،ل:منالكلمةهذ.وسقطت،ه!كاالخطوطمنرحمهاقدمفهومةغكلرهى

مرضداً.ونبأ:قولهإلىخزىدرجدلاإذ:تولهأولمنضطلوفئ،ضيوا:شفى)5(
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فَلَنْيُضْلِلْوَمَن5ْ،)1(ورسلهما!برهمعنالمدونةقوانينهمفىبذلكصرح

.إ)2(امُرْشِدَاوَلِيًالَهُتَجِدَ

..عليهحملهرجحتلقرائنالمفهومهذاعلىحملانما:قيلفإن

نأمع،عليهمعولغر،رُدَّ،للمعقولمصادمًاكانمرجحكلان:فالواجب

خهجعلىيقفه،علمىهادٍلهليسبهوالقائل،جهل،مرجِّحًاشانههذاماتسمية

ناالىالتحريففيهارتكبواالذىالواضحمرالاًهذابيانغلىاقتمرناانثم،الحق

الشبهة،هذهدفعفىذلككفانا،شبهةصئرشه

وقدبالاشتراكوضعت،الكلمةهذهأنمسلمين،النزاعقطعأردناوان

.،صنعدون،صارعا!حملَهارجحتقرائنبهااحْتفت

وبيانه:،واضحاسثمبهةاعنأيضاًفالجواب

وبيان،ظاهرهعنصرفهفىوقفةلعاق!يعرضُلاالتقديرهذاعلىاللفظائن

الكلمة،هووإله:بقوله،آ،ابأنهاصُرحانفصلأولفىذكرتالتىالكلمةأنذلك

!؟(أ62)جسداًصاربأنهالإلهعلىمجمنحيف

العلمالذات-رصعنعبارة،عندهغالكلمةأنالكلامهذاوتصحيح

بالعلمالموصوفةانذاتعلىدالةتكونفحينئذ،الفصلأولفىتقدمكاا-!او

.،النطقاو

بالاله،مختصاً،)3(ليسأالاطلاقوهذا

حقيقة،أفرادهمنفردكلفىيستعمل،ترددماكيفالمشكلاللفظلأن

الروحجمكصلوقد،الرصلمن،وغرهم،الرسائل:أصجاب،الأناجيلأصحابأنيزعمونهم)1(

الأناجيلفبعض،ايحدكدوجهعلىمحينغكلهؤلاء:عدد،رسلاأصبحواثمومن،إلهماًوحىأووألهمهمالقدس

وضحهمابالقوانينو!صد.السلامعليهالمعرفعبحدألسواأوأرسلواوقدوعر!نمائةيعلغونأكمكلى

والنهاية.والبداية،البطريقابنكتابأنظرم325سنةالأولنييْةمجمعفىاعبرهم

.17:الكهفسورة)2(

ا/لأصلى.ربالهامقمثبته)3(

or!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كناضظراقطع!،اصنصقأشاسلماابثتيدللذاتموضوعةامملمةات!ضَنفحينند

اسصف،اهذاصمنفعَةأوبالجسميةمر!سوفةاوناتالمحون

الجسميةص(أب2)المنفكا-العاعاىالكلمةأطلقت،ا!ص!الىأففى

،آ"إهوامدف،حقيتهةً

حقيقة،بالجسميةالموصوفالناطقأوالعاِلمعلىأطلقت،الفصلأخروفى

أيضاً،،رسولٌهوأسذىا

،ا-العاالإلهذاطثأن:أى،جحسدًاصاروالكلمة:قولهمعنى-اذًا-صيكون

،الآن،مدلولهاصاروقد،الجسميةعنمنفكًاكان،الكلمةمدلولكاتارزىا

،الرسولوهو،بالجسميةموصوفًااِسمًاعا

كلههذا،محالهلا،العالممعنىمرثاقام،العلمبقيدللذاتؤضعتاذالأنها

،(أ63)ذاتانهاحيثمن،اصفةابقيدللذاتموضوعةالكلمةَأنتسليمبعد

،السلامعليه،عيسىعلىاطلاقهاكان،الالهبذاتمحتم!ذلكأنادعىفإن

،المجازمصحِّحاتأعظممنوهى،ثابتةمفهومهافىالمشاركةلأن،المجازبطريق

معنىلالأنه،الظاهرخلافعلىانهالقائلبقولأالتأويلهذايُرَدُّولا

حقيقته.علىإبقاءهيألىلدليلظاهره،)2(عنأالكلامصرفُالأأ)1(للتأويل

ببعض،نجعضهمتعلقاًالكلامكانمقبولاًاذاالتأويلهذايكونانما:قيلفان

ال!ى،جلالإلهكلاملاسيدما

تأويله،وجب،ظاهرهعلىاللفظبقاءبا!سَحالةحكبماذاالعقولأنّ:فالجواب

جائزهوماعلىوحمله-ذكركا-ظاهره،)3(عنأاللفظصرف،إذًافالتأويل

(ب63)،الإرادة0

الأصل.بهامقمثبتالمعقوفتينبينما)1(

على.:الأصلفى)2(

عن.:الأصلفى)3(
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لهامكان،المعقوللخالفة،حجةبظاهره،)؟(ألِلْمُتَعَلقلايبقىفجنئذ

التأويل،

سائغهوماعلىوحملَها،النصهذاكلماتتبا-شعدمَنبين-الآن-ونحن

:فنقول،أزلناهماحكمعلى،الإرادة

آصب،افسالقكلعلىبنورهيضىءالذىهو،اعهجل،الحقأنثبتفد

بقوله:النصهذافىبهمصرحًوذلك،خفيةكلغفاءبهلهريكشف

،انسانلكليضىءالذىالحقنررهوالذىللنورليشهد

يكونأنويصلح،للنُّوروصفاًيكونأنيصلحهذا،كانالعالمفى:قوله

وكشفه،خفىلكلوإيضاحه(أ64)تعالىاللةهدايةلأن،اعهجلللحقوصفاً

العالم.فىثابتًاذلكيزللم،شهةكلعنالغطاء

الفصلأولفىصرحوقد،احمهجللحقوصفهذا،نكوٌبهوالعالم:ترله

بقوله:

.كانبهكل

هذامع،السلامعليه،عيسىعلىهذايخمللمنعنرأئُ:شِعرىفليت

:)2(الفصلأولفىقولهوهوالتصريم

،.كانمماشىءيكنلموبغره"

فيعبارةهوالذىنررهظهرالحقخاصيةإلى:أى،جاءخاصتتهإلى:قوله

النور(ب64)بمجىء:والمراد،مهتدكليهتدِىبنورهاذ،وارشادههدايته

ظهورها.علىمحمولبالمجىءالمعافىوصفلأن،ظهوره-هناها-

تقبله،لموخاصشهُ:توله

لهدايته،دعراالذ-كتوخماصته:أى،للهدايةدُعىمن:بالخاصةالمراد

هدايته.يقبلوا،)3(فلمأ

للمتعلق.:شوفى،واضحةغرالأعلفى(`)

لم.:الأصلفى(r)كى،فىمذكور:الاا،وصففى)2(
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،قبلوا7تاتافأما:قوله

ايرادذاكعلىيدل،يقبلوالمالذينغيروهم-هدايتهقبلواالذينفأتا:أى

،-للتفصيلهىالتىبأمّاالكلام

اللَة.بنىيصيرواأنورل!لطانًافأعطاهم

بذكرليصرحذلكعنعدلوانما،بنيهيصرواأن:يقولأنخْصرَ)1(الاًكالت

.النفوسفىذلكوقعُليعظم،النسبةشرفلأجل؟اللّهوهو،الاسما

211(ليأهواءٍد،.برلاصتمنهمليسالذين،باسمهيؤمنونالذين:قالثم

اللة.منولدوالكنمشيئةِ")3(رجلولا،-قي

البُنُوًاتقبيلمناجست،النسبةشرفبهالهمحصلالتىالبُنُوَّةهذهأن:يريد

اثلحوموتكؤُنِ،اضساءباوالمامهمالرجالدثيثات)4(عنخصلىأنشأنهامناشتى

،والدماء

سلف.ماحكمعلبهموالرأفةالقربفىالافراط:بذلكالمرادبل

العالِمُ،معنىمناقامالتىالكلمةأحكاممنأنمبينًاالفصلأولعلىعطفثم

غرأو،البارىكذات،الجسميةعنمنفكاًكادْسواء،العالِمِعلىلأتطلقأن

.الرسولكذلك(()ْمنفك)(ب65)

فى،آلهةثلاثةبوجودالقول،)6(ألزييمإمسل!الأقانيمتأويلفىسلكواوقد

أخهموذلك،احمهجلالالهذاتنَفىَاو،وحقائقهاذواكَاضباينة،والخارجالذهن

،الابوةبقيدالذاتعن،عبارةأالأبجعلوا

،البُنُوً؟بقيدالذاتعنعبارةً،والابنَ

له.شىلاوهر،الأحفر:شلى)1(

.شوفىالأصلفىشاتطة)2(

(r)رجل.ثية:كأفى

.مثات:شىف)4(

الاْعل.فىواضحةكلغ)5(

ض!.فى!كذئكصمهم:الأد!فى)6(
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،الانبثاقبقيدالذاتعنعبارة،الفدسوررحُ

مختصةالأبذاتأنوتبئنوا،ذلكفىضويقوافاذا،واحداذ:يقولونْ

.القدسوروحالابنفىالقولوكذلك،بالبنوةلوصفهاقابلةغر،ا(بوةبصفة

،لغرهوابنألشخصأباً(أ66)فتقدر،المتضايفة)1(الذواتمنولي!ست

وصفناصإذالكئا،ممكنالصفاتهذهبجميعووصفهاواحدةالذاتان:قالوا

يباينها،مانفْىَقدرنابصمْة

؟إوالغفلةالجهلمكانوهذا

صفاتها،وبقدمأزلاًالذواتهذهبقدميقولونلأنهم

وجد،الملزومُوجدومتى،لهالازمةوصفاتها،،لصفاتهاأملزرماتهىفاذأ

،اللازم

،الملزومانتفى،اللازمانتفىومتى

اشارةالمعنىهذالوالى،الذاتنفُىقذر،للذاتاللازمةِالصفةِنفُىقدرفاذا

بقوله:العزيزالكعاب

.")2"ثلاثةٍثَاكُاللةإنقَالُواالذِينَكَفَرَلَقْذا

الجضانتة.كأفى)1(

7:المائدةسررة)2( r.آكة

.222:ص!وابحلالمللىمن2-انظر:الملكايةهمهؤلاءأنالهرصتافىويذكر
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الثانيةالمعفلة

العشرين:لخاسرواغثسلىاكمأ!رحنًافىادِذ

يأتلم:الي!دلهفقال،وفرحفرأى،يومىيرىأناشتهىأبومإبراهيم"

إئى:لكمأقولالحقَّ:يسوعلهمفقال،إبراهيمرأيتوقلىسنةخمسونبعلىلك

(()1+إبراهيميكونَأنْقبل

كلامه.آخرهذا

يَرلم،السلامعليه،ابراهيملأن،بالمجازناطقالكلامهذا:-اذاً-فنقول

-يزعمون؟-لهالثالثةالحقيقةحعسوليومولا،)2(إرسالهأيومو،،ولادتهءيه

يحئوذالأنبياءأن:ذلكمنالمرادبل،إبراهيمأ)4(بعد!،)3(حدتتأكلهاهذهلأن

إبراهيم،أعلمفلما،العبادبمصاعالمتكفلةشرائعهاظهارودواماللّهطاعةدوام(أ67)

منيدهعلىيظهروما،للعالىوهدايته،اسملاءاعليهأعيسىبرسالة،اهـلامعليه

بذلك،سئرٌ،شريعتهاقتضتهماعلى،ا!بادامصارر

اجصر.اعلىلا،العلمهىالتىالبصرةعلىمحمولةٌهناهافار!ية

يدلوهذا،ذانمنفأبلحقورنيثهإلىسيّرهاالتىرسالتهفىبولصصرحوقد

:فقال،أردناهما!ينأرادأنهعلى

اللَةوكان(،)ْمستترًاأيزللمالذىبالسِّرَ،الحفيةاللَهبحكمةننطقولكننا)1

")6،العالمينقبلفقررهاتقدم

.56-58:انثاصتالاصحا!ذ(1)

إلراه!ةبمدطئرأيتسنةخمسونئكل!ا!وداا،فقال،وفرحفرأىيومى-سفبأنظلبراهبراٍأ،.عا

.،لرجمر.حجارةفرفحوا،كائنأناإبراهيميكرنأنقبللكمأقولالحقيؤثلهمقال

بالأمل.وافحةكرالكلمة)2(

(r)حديت.:لأصلافى

.الأصا!فىواضحةغصالكلمة)4(

العوالم.عن؟بحدهاشفىوذكر.،للشاقمناسبغروهو؟مسيسرا:الأملفى)5(

مادل:7:8كورنثوسأهلإلىالأولىبولىرصالةمنانفىالإصحاحفى)6(
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تَئوّلأاذاًفيست،)1(اللهعلمفىمقررةٌاالأح!طَ(ب67)هذهأنيريد

.أؤلناهماعينوهذا،وافتراءً

عظيم-ذلكبمثل،الثالثالفصلفى،)2(الرسلقصصفى-ءصحوقد

تائلاً:الصفابشمعونالمعروفيوناابنبطرستلامذته

عنلىآظهررجلالاصرىيسوعإن،الكلامهذاإممعوا،إسرائلبنىيا"

الذىفهذا،أنتيتعلفون؟ينكميديهعلىاللَةفعلهاالتىوالاَياتبالقوى،الَةمن

.1(.ومشيئتهاللّهادمسابقمنلهذامقرراًكان

يوناابنوزاد،أوَلْناهمابعين-عندهم-العظيمان)3(11هذانأصرح

يديهعلىظهرتالتىوالاَياتالقوىبأن:صرح(أ68)،رجلبأنهفصرح،زيادةً

الى-منعندآظهررجل:بقولهاللههوانمافاعلهاأنصرببل،بفعلهواقعةاسشت

يديهءعلىاللهفعلهاائتىوالاَياتيالقوى

ببالهيُخطِرَأنمنهمأحذايسعلا،ذكرما،)4(بجميعأ1الممزحاضلميذااوهذا

عندوالوقوف،متابعتهبوجوب،وخصوصًاعموماً،ناطقالانجيلوعسرج،مخالفَتَهُ

أقواله.

الأرضرعلربطتموهكفّماالط!؟لكمأقواالخقَ:اضلامذتهفقوله،عمومًاأما

فىمحلولًايكونالأرضعل،ماحللتموه،السمواتفىمربوطاًيكون

.(،)ْالسموات

آحلىشيعلمهالمالتى،!دناالدهورتجلفعيهااللةسبقاشتىمةافكتِالحكمةسرنطاللىبحكمةيتكلمابل=

."الدهرهداعفساء

للوقا.ترجمتاانظرالرصاقصصنأواضسلأعمالسفرحررمنلمعرفة)1(

قوله:بطرسلانعلىالرصلىأعمالسفرساسافىاالأصحاحفىليرد)2(

بقواتالدتجلشلكمتجرهنقدرجلالاصرىيسرع،الأقوالهدهاحمعوا،الإصائييوناصجالاأيها"

.!تحلرنأبضاْأتغ!وسطكمأفىبيدهاطَةصنعهاوآيات:عجاثب

(r)وبطرسبول!:يقصد.

.بمجصوع:ش-ر)4(

.18آية:16إصحاخمتىإنجبا)5(

."!يتىأبىةإعمرهدهعا!بصرصأنت"
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ل!.نحاكلبًاانهصئهِحتَحثحه.أسأ

عاىهـبفته!ما11:اسهقالفي،ا(نجيعتى"صداحوناحمذههـكاىاحصسةاأنت"

فىأ،محدري!صنالأركأعلىحملتهما،اسموأتأفمربوكداًني!صكألالأ

.1()1(السموأت

إِنجيله،فىمتَّى-والحمومَالخصوصَ:أعنى-كله،)2(ذاثبجميعٍأصرح

أيضا:()3(لهاوقه!له

.")4!نعاجىارع،كباشىارع،خرافىارعَ"

انجيله،آخرفى(يوحنا)الكلماتبهذهصرحcأمتهطوائفبذانيريد

قوله:أيفاًأشأويلاهذأصحةعلىويدأ!

.1(إبراه!قبلانِّى"

انفكاكةباعتبارلا،ناسوتهالى(أ96)مضافةتكونأنمحالهناهاالقبليةُ

الثالثة،للحقيقةمضافةًأيضاًتكونأنومحالcبهتعققهباعتبارولأ،اثلاهوتعن

،السلامعليه،إبراهيموجودعندموجودةًتكنلمحوادثكلهاهذه(إذ)ْ،صبينلما

المعنىهوهذا،الإرشادمنعليهيترتبوماالارسالبتقديرعلمهبالقبليةالمرإدبل

)6(المحملهذااذ،ذلكفىلهخصوصيةفأى:قيلفالأ،السرورعلى-لمهاونىا

!؟موجدكلوبينبل،الأنبياءسائرشبينبينهت!ك

(ب66)ذكرهوانما،الخصوصيةمعرضفىذ(نيذممرلمأفَ:فالجواب

أخبر،فيمالصدقبماوتحححيحاً،ءبيومهوفرحهإبراهيمفسروراليهوداستبعادبهقاطعاً

يكرزالأرضعلىتحلهماوكل،السمواتفىمربوطأيكونالاًرضعلىترلمهمافكل5:الابق-)1(

.االمواتفىمحلولا

.لةفىوكذلك،بمجمرع:كأ:فى!2(

.شمنله:سفطت)3(

(t)15-7:والعر!نالحادىالأصحاح:ناووحI.

.هغهث)رع..ةغن!ى)رع...خرافىارع:لهقال"

صحيح.ك!وهو،المجمل:شفى)6(..منهأولىوإذ،إن:شفى)5(
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لأقوالهم،التكذيبمعرضفىيصدرإنما،ذاكمثات3)1(ح!د!اذاالأنبياءلأدتّ

علىرفىًاذلكيخون،الأمرنفسفىثابتاًليس،ا،الرسامنيذَعولهوانحا

قديماً،اللهعلمفىمقررةْالأمرنفسفىثابتةٌاسدعوىاهذهبآنعهواعلامًاالمكذب

حينذلكمِنهُوردانما،السلامعلية،عيسىأناخأويلاهذاصحةعلىويدل

حينئذ،(أ7.)فذكر،سنةًخمسون-بعد-للثيأتء:قائلينقولَهاليهودُأعظم

مكذبيهماستمالةُبذلكيخصل)2((لهمأالسلامعليهأإبراهيملسرورالمصححةَالجهة

يصلوالمالذين،مصذقيهمظنونوتقوية،والرصالةالنبوةمنيدعونهفيماصدقهمإلى

العلم،درجةإلى

:قالحيثالمرسلينسيدألفاظفىذلكمثاوردوقد

.!)3(والطينالماءِبينَوآدمُنبيًاكنت"

الخصوصية،،معرضفىأذلكذكر،السلامعليه،عيسىيحَونأنويجوز

(ب07)منعليهايرَتبومارسالتهبمجموعأاسسلاماعليهأإبراهسإعلاموهو

منعداهمندون،بهالختصةالمعجزات،)4منيدهعلىظهرماأوإظهارالهداية

قبله!السالفةالأنبياء

؟!!!شأنههذابدليلإنسانٍاتهيةَتتبتُفكيف،الإرادةحسنمعنىهذا

الثاثةالثبهة

الفارقليط،فصولمنالأولالفصلفىزبدفابنعلرثانص

وحسبا،الأبَأرنا،سيِّدُيا:فيلبسْلهقال"

)1"فىش:عم.

كأ:متحصا.)2(فى

نعيم.ألىوحلية،المغرأسيوصىاجايهانظر)3(

الأصلى.فىواضتىكيرامعقرب-ب!تما)4(

ثاكقي.شهةيذكرهووها،شهانالفصلفىبقىأنهثانفباالمؤلفخدد،
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رآفىمن،فلبياتعرنىولم،الزمنهذاكلمعكمأنا:يسوعلهفقال

.الأبرأىفقد

.الأبأرناأنتتقولفكيف-

هولي!بهأتكنمالذىإلكلاموهذا،فىهووالأبالأبفىأفىتؤمنإن

.الأفعالهذهيفعلوهوفىحاذهوالذىألىمنبل،عندىمن

.الأعمالأجلمنفاَمنواوِالاّ،فىّهووالأبالأبفىأناأفى،لىآمشا

وأففلَأعملالتىالأعماليعملْ،لىيؤمنمنإن:لكمأقولالحقَّالح!

كلامه.آخرهذا...."الأبإلىمافرولأق،يصنعمنا

ههفاربًاعنهواعتذرَ،إطلاقهالر!ودأنكرالذىكالنصاضصاهذا:فأقول

يحشعه،أنعادتهماوضتفيه،بيانًاهناهاوزاده،مُبَئئافيهالقولُمضىوقد،المثل

خفاءَها،يُفهركاشِفًاوأتبعهاالأبِلُبْسةٍ،قطيأتلم،عليهاللّهصلوات،أنَهوهو

ذاكوكانالإا،،ا،يُرِيَه!أناليه)!(أطلبحينأنه:ذلكوبيان

تائلاً:مسئوهمعنعدل،بهإسعافهميمكن(ب71)لأمما

،الأبرأىفقدرآفمن

أحعَامهتبليغهمفىالأنبياءأقام،للعبادِغكنةغيررؤيتهكانتلما،الالهأنيريد

وبأححَامه،يشثونوبنهيه،يأمُرونفبأمره-المحتجب!تالملوكشأنوهذا-نفسهمقام

:فقال،اطفظاهذاظاهرارادةبعدمصرحثم،يخكمون

بل:فقال،البيانفىاخباش،عندىمنهوليس،أتكنمالذىالحَلاموهذا

،الأفعالهذهيفعلفىّحالهوالذى3ألى

ىأ،وأفعالهبل،مافردةً(أ72)كونهابقيد(للاآسهاليستأقوالهأنهـيد

منترونهماوكا،أخبرعنهلأفىاللةمنفهو،ححَفامتضمنًامئيصدركلاموكل

بقدرته.واتحرالأنه،فعلهفذلك،أالأنبياءأبخوارقالناطقةللعقولالباهرةالأفعال

)1(فىش:سكل.
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آنحفه،!رلا"هـذ،اضأويلاهدالِعححدتجالأ!أ!سهابوصحىتحىهـسااسلروهـقد

سسهءأ،نسان1()1(هواحد،لص-أ!تاهـاللَهارء!1انوسيثصهههـأ!!أحدأاللَة)1

!!

المسي!1(.

هوأنهعاىالدالأصلفضاهذاضاهرإةإِرامعهيتصورلابما،ذعك(بعدأأقىا

الأسبابتعاصىفىلهماهـصهـغباَ،خلاح!رهإرادِة(ب72أبعدممصرحًافقال،الإ%4ا

ذاطث:مثلىإِلىبهارحما!التى

مرثاوأفضلى،أعملىاضىاالأعمالىيعمل،لىصيهمنأن،أسحَماأقولالحهتَ"

أفعالىمنأفضلَأفعالهتكونأنالبشرمنلأحديتصورلاإذ،المجازبجهةمحمرح

بقوله:البيانأكّدثم،بوجهٍالالهِ

."الأبإلىماضلأفى"

نألأ"حديتصورلااذ،الأبالىماضلأفى:قاللماحقيقةًالأبُهوكانولو

زيد.عينهوويكو،زيدالى()2"ماضأنا):يقول

عدم(أ73)بذلكيريد،وفىّ،الأبفىأفى(تؤمنأ،)3(أمَاأ:وقوله

.الحلولاطلاقهفىأسلفناهماحدعلى،والاراداتالأحكامفىالتباين

بقوله:أتبعهأنَّهذاسكعلىويدل3

"عندىمنهوليسبهأتكلماسذىاالكلاموهذا"

علىتدلقرينةٍمنوتضضَن،تمرجعلىاشتملم،اضصاهذاالمتأملفليتأمل

!؟الالهنَفْسَيُجْعَلُ،فكيفالالهغيرُأنه

ذاطث،واعتقاد،المعقولمعاندةُجازلما،اُبْسَةًكلهالنصهذاكانلوبل

.ل،ش:لىوذكر،الأصلىفىسقط)1(

(T)الأعل.فىواضحةكر

.امملامارسممحترطوبةبالورقلأنالأصلفى.اضحةغ!)3(
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هدَانَاأنْعَؤلَأكِنَنهتدِى!تَاسا5ايِخداهَدا!اآرزِلَىاللّهأحَضدُأ"أ!هذه1مةواخا!ورف

.a(1)اللة

لى)2(بهمعرحاَرَدَمايعحننَذه،(ب73)آخروجهاًاضحىاهداوجتمل

قوله:وهو،مَتَّىانجيلى

.1(الابنإلأّالأبيعرفأحدولا،الأبإِلاّالابنيعرفأحدٌولشى"

احلاباالسائ!!علىاًمن!ص-يحَوفحينئذ،الِإلهإِلأَيعرفهلاأحدًابأنصرح

بقرله:،الاتهرؤية

."انسانوأناتعرفنىولمالزمنهذاكلمعكملىإ

تتصررلاالذىالاآصهتعرفأنتتصورفكيف،ممحَنةالانسانمعرفةأنمع

عنعدرثم،(والفصولأبالأجنالم!حقيقتهكنهيتبئنولأ،البصربحاسًةمعرفته

صادرةاالأحكاهذهبأنواثقاًالمكلفليكونمعرفتهتطلب،إِنماأالالهأنمبينًاذلك

(أ)74:فقال،منه

.1(الأبرأىفقدرآفىصتأ

ليس!،بهأتكلمالذىالكلاموهذا":بقولهأوصؤانثم،اخبرعنهأناأى

لا.عندىمنهو

:فقال،وجلىعزاللّهإلىالحَلامنسبةعاىيقتصرلمثم

."الأفعالهذهيفعلى،فىحالهوارزىاألىبل"

.أوِّا!ماحدعلى!)3(بالكلامنفسهساقثم

ثابةلفطة

حيثما()الحَلمةَأنمِنْهُضتا،ابعضهموقعت،لفظيةشبهةلهمبقيت

.ث3الآية:الأعرافصورة)الم

.ث،شلىشذكرهالأصالىتحطتبه)2(

.امملامافى:ل،!-و)3(

.اعقهت:صعمنالفوان.
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لتصحيح،أتانيمهمفىعليهأصصلحوااماعين:مزثاالمراديحَونأنمجب،أ)اأطلقت

.ارزاتباالمتعددضاهرهإِرادة؟ا،)منأعليهميَتَعَذَزُما

أضحرناماحملئه!اسذفاالاصصلا!هذاأن،اسهخيلتشعمايةعفمأاومحمٌوهدا

شريعة.صالأهلمرادايكونأقيخب،بهاساقاماأتعلى،الضرورةمناجها

وهو،العزيزاممتابافىوردبما،اسسلاماعليه،عيسىآعيةاعلىاستُدِلّفلذأك

قائل:منجل،قوله

الْحَقَّ،الااللَةعَلَىوَلَاتَضولُوا،دِييكُبْمفِىلَاتَغْبُواالكِتَابأهْلَيَالأ

!ا".ي،.وٌيَُي*عسىََُيَاصسم!اانًمَا لته.فامِموامِهحورمَرْيَمالىاغاهَااكلِمَتُهُاللَهرَسُولمريمبن--!

1()3(لكمخيرًاانْتَهواثَلَاثَةتَقولوا!لَا،َوَرُسُلِهِ

صتآمنًااخعراهذالىاضاظرااجكون،اصثحةاهذهغطاءا!ضف-/أنفأحببت

:فأقول،المضِفةاحشبهاتا

سببين:اعنمُسَببًا)4(يت!صًذانًمادُالمواس

يصيرُالتىالقوةُوهى،الموَلدة)5(1القوةنوعىأحدوهو،الأنثيينفى:أحدهما
.اصوراواهبمنالحياةقوةِلقبولمس!عذابهايكونخاليفيهاا!دمُا

سائراليهوانضمتاشحمالىانتقلاذاالمنىفىالموجودةالقؤة:والثافى

الرحمويكون،ضعفولافيهفسادلا،قويًاصحيحاًدافقًاماءًيحَونبأن،اضرائط

،عنيفةٌ(أ76)مزعجةُحركةالجماععقيبللمرأةيحصلولم،بهعلةلا،صحيحاً

،المورواهبمنالمصورةاغوةِالقبوليستعدفحينئذ،الرحممنالمنىزلْقُبهاجصل

وفسادًااطصورة،العُضويةللصورةكونًاذلككان،الأعضاءتشيهلاتُعنهاصارفإذا

واهبها.منالروحلقبولهحينئذفيستعد،المنوية

ب

الكريمالقرآنفىيقصد)1(
المحقق.منزبادة)2(

ء-لسا)3(
.017:ايهء.اسررة.

فىصث.سفطت)4(

الغريب.الشبجفنقول:قرلهإلى:!منساقطهنامن!)
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،موأسدكلتكوينفىالعادىاسمبىُاهوهذا

:فنقول،ذاسكثبتوإذا

-،القريبسببهإلىإضافتهفالأكثر،بعيدوسبب،قريبأسببا،شىءكلإن

:()1(الخُضْرأالرياضرؤيةعندفيقال

.(ب76)!!الحقيقىالصانعهوواللّه،المطرصُنعالىانظر

صنعالىانظر:لقيل،الأسد)2(فىوالشمسُ،صَلْدٍعلىنَضِرٌنباترؤىولو

!!العادىالسببلفوات،الحقيقىبالسببفيصرَّحإ!الاله

:نقول،الأصلانهذانوص!وإذا

وقوعه،عدمعلىالدليلدلّلمّا،السلامعليه،عيسىحقفىالقريبالسبب

القائلاللّهبكلمةِمخلوقٍأحدٍكللأن؟الك!لمةوهو،البعيداسبباالىتكوينهأضيف

:،مخلوقلكلبها

.!كن9

!إكائنهوفإذا

،العادىالقريبالسببانتفاءإلىإشارة،بذلكحقهفىصرحالسببفلهذا

إ!إمنىغيرمن(أ77)!كن)ا:هىانتىالحَلمةكؤنإنماوأنه

،شُرِحماعلاليهالتكوينإضافةيمكن

!،امهإ!االمنىالقاءمنيتكوناكأالولدأن9!-سيدْ

بموله.دلداو!ت3

مريم!الىالقاها"

صل.الاًفىو!حةك!)1(

الاْسد.برخفىأى)2(
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الأمراعنعبارةهىالتى،آمهالىالكلمةبالقاءا!يخلقلمالمولود)1"وهذا

بالتكوين،

زىُّ،مجالالقاءُا،ذافا

صتبالتكرعدمفىاشتركالما،السلامعليهأآدمحقفىذلكمثلوردوقد

قائل:منجلتالجث،الصاديةسبابالاً

أ)2(بِيَدَئَخَلَقْتُلِماتَسْجُدَأنْمَن!عكَمَا"

أنه!اإاشارة،بقدرقى)3(خلقته:المراذوانَّما،لَهُيَدَلا،وجلعزواللة

.(ب77)بقدرتهكُونوانما،منىمنيكوًنلم

الىاضيف،العادىاسمببُافاتواذا،العادىالسببفواتالىبذاطثيشير

صريحًا،بالمماثلةأقىوقد،وج!عزاللّهكلمةُوهو،بالحقيقىالمشَثهِالبعيدالسبب

:،تائلمنعزأفقال

")4(فيكونكُنْلهُقَالَثُئَم،ترَابٍمِنْخَلَقَهُآدَمَكَمَثَلِاللّهعِنْدَعيىمَثَلَان"

لّولى:أيضاًوكألك

.(إ)ْمنهولرخ"

يضافالتىالعاديةالأسبابعنمُنْفَكا،عنهصادرتكوينهاروحوهو:أى

عادةً،المسئبُايهاا

!للروحالصفةمكانفىفالصلة

.السلامعيهجىيتصد)1(

.7دآبة:ء-صرة2()

نأالتلفومذب،المذبهداأعيانمنوالغزالى،الإليةالصفاتمألهفىالأضاعرةرأىهوهذا)3(

الضيحة"ااًنظر.توقفولاتيهيفولاتعطيلولاتيهولاتحريفغرمننفهبه"صفمماتحافالة!ف

العقلتعارضودرء،الفتاوى:تييةولابن،الاسلامىالمكنىنشرء171:تا،اسطى01إبراهيمض!لأحمد

اضدعرية.واوا!راسص!ة،النقا-ى

.95يةآ:ثعمرأ-آ:ةا-(4)

.171:آيةا!ءاصورة)5(
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فالأقيل:

نئماعدةشدما(أ78)صرعوسببُها،سبئاامملمةِااحَوذعَشر!الحجةهذهتمام

المحئَببب!-المغايرةعداص!يلزءلماممتن!وذا!،الحوابص!عديهيترتبُ!ماالشَّرطِ

وسببه.

تعالى:قولهاعان،جوالًاذلكمثليكونأنجازأ!و()1(الفارصى)لَال

،)2(فيذهباذهب:أغائالىاقولمنزا!ةمنزلاً"فيكونكن9

تحَن،تكرإِن.انشرطقاعدة11باشَّدالكلامتقديريصيراذ،ذاطثرممتنع

المسبب.عينَالسببُحينئذفيكون،تذهبتذهبوالأ

يتابعوبراغةالساالاَيةمنبهالاحتجاجوقعفيما-الرفععلىالقراءأجمعولذلك

منلا،(ب178انتصابهيكونأنأمكنفيماالأعامهـ()4(ابن)()3(الكسائىُأ

العفف،جهةمنبل،الجوابجهة

آ!تينفىمحصورةالمتابعةوتلك

قائل:ص!جلىقوله:الاوذ

.(!)ْفَيَكُونْكُنْلَهُيَقُولَأنْشَيْئاًأراَدَالأاأمْرُهُانما!

تعالى:قوله:والثانية

لىوالقففىعباساحسانط08صر2!خلكانالراصهترحىالمعروهـ،الخوىالفارسىأبوعل1؟(

.هؤلاءوعير،لحدادتاريخووالبغدادى،(الرواةإنباء)274:ص1ص

(T)تذب:شإفى.

.بالرياضطيبةدارنثر(والجماعةالسةأهلاعتقادأصولشرحء418لكافىاللاْالذفبة:وفظر

الثارسامىعلىالدكوروحققهاجمعهاالعقيدةرصلفيةرسائلجملةوهى(الئلصعقائد):وانظر

بالاسبهدرية.المحارفن!نأةنثرالطالىوعحار

واظطب،واليرطىوالقفطى،خلكانابنلهترجم،بالك!افىالمعروفحمزةبنعلىأبوالحسن131

.بماقراعاتعالملغوىوهر!الحموىوياقرتالبندادى

أهلامامكان،متقاحافظأثقةإماماْعالماًكان،ء118:تاليحصبىعامربنعبداللةعمرانأبو)4(

.م3291القاهرة.ط(القراءطبقاتفىغا!ة)نرجمتهانظر،القراعةفىالشام

.2":ي!صورة()5
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!)1(افيكور!-لَهُنَقْولَأنْأرَدْناهُاذالشَىءٍقَوْاُضَاائما!

لالآلة،الاحتحا-سقض،مرفوعًا+،منصرقرىءشيماالحواهـممتنعاًكاتاذا"
-.!ا.هـهـ...صر

سببًا،الكلمةكونوامتنع

الموفق:ءإلئةفأقُول

(أ97)علىتارةًالأجوبةَيُجْرونالعربيةوأهلةعَرَبَّيِة)2(المباحثةهذهان

معانا،عنالمجردةالألفاظصورعلىوتارة،معانيهاباعتبار،الألفاظ

تعالىقولهذلكمثل

.إ)3(ليَنطرُواالأرْصفىيَسِيرُواأفَلَمْ"

،معناهعنمجردًاالاستفهاءلفظصورةعلىتحًاسُصالجوابوقع

فىالاستفهاممنليس،محضخبرٌودلك،فنظرواصاروابقي!الكلاممعنى

.ثىء

،والجوابللعطفاننونحذفمع،اصلاحياعاطفةالفاءأن)4(ظ!فإن

؟الاحتمالهذامعللجوابتُجْعَلُفكيف

.(ب97):قائلمنجلقولىوهو،جوابًاكونهفىلُبسةلابماذلكدفعمع

(!إْقُفودثلَهُمْفَتَكُونَالْأرْضفىيَسِيُرواأفَلمْ)

صيغةعلىجاريًاالجوابوكان،القاعدةهذهالىمسألتنارُدَّتذلكوضحواذا

.لمعناهتعرضغيرمن،فقطالأمر

:()6(سيبويه)قاد

.04الحل)1(صررة

دةفىوكذلكعريةالأصلوفى،ي!ريبة:كأفى!2!

.901:يوسفسورة)3(

.ش:فىأنستطت)4(

.46:آيةالحجسورة()

.اللعةالحووالكتالىصاحبف9المعراطغوىاآ)6
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تأتيرعلىالمقدوريترتُب،العرلْ!فىالأمراغظ!يغةعلىالمأموبىترئبِشُبهة)

عندفأوجده،بالقيامشخمئاأمرمنأتعليتْهصونالعر!أهلإذْ،فيهالقدرة

،أمره

الحقيقةفىوهولقيامهسببٌالأمرلفظوأن،الأمرصيغةعنمسببٌقيامَهُأن

عليها،الأمرِصيغةُدلّتالتىالارادةعنمسببٌ

اسيداأنالعبذوعلم،فعلاًيفعلأنعبدهأمراذاالسِّيدأن:ذلكعلىيدلّ

جهته،منمَلُومًاللص!يدمخالفًاعُد،العبدُفعلهفاذا،بهأمرهمافعلمنهيريدلا

:سببانللمأمورفإذًا

البعيد.السببوهو،الإرادةوهو:حقيقىأحدهما

.الأرادةعلىالداثة،العرففىالأمرحسيغة:والثافى

ثبتنجقد،الاقريبالسببعلىالحكماإحالةفىنفسهاالقاعدة-حي!ذ-فتعود

صبئا،بهاالمأمورالكلمة(أ108يَعُدُّون،رفالعأهلأن-ذكرناهبما-حينئذ

حمعيةأسبابلهكانوان،عنهامُسَمبابعدهايقعٍماويجعلون،عليهاالحكمبريحيلون

أولا.بيناهماعين)1(وذلك،منهاابعد

قواعدها،الىذلكردأمكنوقد،عَرَئيةبصناعةٍالإشكالهذاموردُتعلقوانما

عامر()ابنقراءةانظنمنخيالويسقطيقينًا،الاشكاليسقطفحِينئذ

وقواعدكما،،العربية،"أالأصول!إلىالرذعَسِرةُ،جوابًافيهالفاءُتتمحصفيما

وجل،عزكقوله

!)2(فَيَكُوقكُنلَهُيَقُولُأمْرًا"فَانَّمَاقَضَىوإذا):سبحانه

بقولهجهتهمنمحجوجونالقراءبلمنصوبًابقراءتهانفردمماذلكونظائر

تعالمط:

!)3(قُلُوبلَهُمْفَتكُونَالأرْضفىيَسِيرُواأفَلمْ)

أفضل.وهو،عين:لى،كأوفى،غر:الأصلفى)1(

V11:ةالبصسورة)2(

017

.46:الحجصرة)3(
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صيغةوجودعلىاحالةًالأجوابأاغاءاشجعا!اضحمباعلىلاجماعهموجهوالأ

.تقدم؟معناكهـأالىنظرغرمن،فقطالاستفهام

!!البتةإشكال()1(عامراىت)علىيَتجِهُلاوالاشامالتقديروبهذا

المحمديةَالشريعةَهذهمُعَطمًا،الإغرابشٍالاعرابهذاحسنالنّاظرفليتأمل

حجة،وأصدقهملهجةًالأنبياءبأفص!المؤيدَة

!!غريببكلجاءتسكتتوإنغريبة؟بكلجاءتنطقتاذا

وتأويلُه!فهمُهُالواضحالنصهذابمثلتتمسكطائفةمنوليعجب

ا!هيتهِ،على)2(النصوصدلالةعدمبيانفىبهووعدنا،أردناماآخرهذا

بذلكقاصدين،مباينتهيعتقدونمابينوالجمع،العقلصريميَرُذُهُماإعلىحملهاوعدم

اللّه.وجه

بتوفيقهوالعملالقولفىالخطأعنوعُصم،هدايتهبنوراهتدىممناللةجعننا

وصحابته.وآلهمحمدخلقهخيرعلىوصلواته،وعنايته

)؟إ؟(بكمالهالكتابنجز

ترحمته.مبق(را

الاضي!.لع!وص!اى)2(

)5(jفىورحمتههدوارث:عموهفيقهوتراللّهلعونلكمالهأحَتاباهدارقمنجز-وفى،لكامله:ص

او،أولىمافعى.أ:لىسعلىاحمدهله،(:ألمص-:ثإحدفسهشهورستهراررىاالاف!سيعأوائا-)

.اع!لم!!هـبن!،)حمد،!عحمهآعهصمحمدسبدلاعلىاللَه!صاى،اطوف
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والدراسةالتحقيقمراجعأهممن

حسن:بزسعيد(اسيهوديةامن)الاسلامإلىالمهتدى:الاسبهدرافى

JAOSفى.ول.Weston3نشرها،افبشرسيّدنبوّةفىاضظرااكمسا.

،12407"!ه!2أم309سنةالأمريكية

البطريق:بنسعيداجطريركا:أكشيول!

يروت،اليسوع!نالآباءمطبعة،والتصديقالتحقيقعلىالمجموعالتاريخ.

م5091

الشافعى:على،الباجى

ءام859بالقاهرةالأنصاردار،السقاأحمدد.نشرة،التوراةعلى.

اغاضى.اخلفبنسليمانأبوالوليد:الباجى

صاحبباللّهالمقتدرإلىفرنساراهبرسالةعلىالباجىالقاضىجواب-

الاسلامية،للدعوةالعالىالمعهدمجلة،الشرقاوىعبداللهمحمدد.بتحقيق،صرقسطة

9السادسالعدد At % 1 t 0 t91الصحوةرداام AIم

بارتولد:

.أم529القامهـرة،الاسلاميةالحضارةتاهـخ.

داهـشصترجمة،الحديثةالمعارفضوءفىالمقدصةالكتب:موريس:بوكاى

.م7891بالقاهرةالمعارف

.(أنسلموتورميداالأندل!ىالكاثوليكىالقس:سابقا)اللهعبد،الترجان
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بدنمحر،حمايةدمحمرد.ن!ثرة،اصليباأهاعلىالىدىالأريبتحفة-

تاريخ.

عبدالحليم:بنأحمدالإسلامشي!!:تيميةابن

بمصر.ومطبعتاالمدفىمعَتبة،المسيحدينبدّللمنالصحيحالجواب-

جامعةنشر،سالمرشادمحمدالدكتوربتحقيق،والنقلالعقلتعارضدرء-

.بالرياضسعودبنمحمدالامام

حظ:الجا

،الشرقاوىعبداللَةعمدالدكوربتحقيق،النصارىعلىالردفىانحتار-

.م8591ء5041القاهرة

أبوالمعالى.:الجوينى

اسعامةااشئاسةنشرة،والإنجيلالتوراةبدلمنعلىالردفىالغليلشفاء-

.!3014بالرياضالعلميةللبحوث

:حزمابن

.بيروتالجديدةاضدورذادار،اضحلواوالأهواءالمللفىالفصل-

:ةعبيدبوأ:لحزرجىا

الدكتورونشرهحققه،الإيمانأهلروضاتومراتعالصلبانهاماتمقامع-

.ء7291،بمصروهبةمكتبة"والاسلامالمسيحيةبين"):بعنوانشامةمحمد

لعزيز:اعبد:لدموىا

تجتىساهدذمطبعة،اضحدارىَااختلاففىمارىمنوردعالحيارىإرشاد-

مح!1!23م?409
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لفخر:ا:ازى؟لر

سعودبنمحمدالامامجامعةنشر،العلوافىجابرطهد.بتحقيق،المحصول-

.بالرياض

:الهندىالْةرحست

عمرن!ثرةعنمصورةوهىبقطرالدينيةالشئونرئاسةنشرة،الحقإظهار-

السقاأحمدد.نشو؟بالقاهرةام789فراجكالمحمدألِضاونشره،الدسوقى

.7891سنةأيضابمالقاهرة

عمد:ال!ثهخ،أبوزهرة

.القاهرةالثالثةالطبعة،العرلىالفكردار،النصرانيةفىمحاضرات-

اليهوديةضدالمسلمينلعلماءالجدلىالنشاط:قاسمد.،السامرافى

!2041اسياضباألقاهامحاضرة،والنصرانية

بولس:القسسباط

مجموعوهو9291Xنشرةالنمرانيةعلماءمنللقدماءفلسفيةدينيةمباحث-

التالية:الرصاثلعلىيشتمل

اليعقوبيةالملةعلماءكبارمنالمنطقىزرعةبناسحاقبنعيسىعلىلألى.

ما700سنةالمتوفى

بينالاختلاف1مواضع-،والنصارىاليهودبينالأختلا!1-،التثليث-

كلنىا.محمد3ونبوءة،والتشبيه،التثديث:والنصارىالمسلمين

والعاقلبالعقلالقدسوالروحوالابنالاَبوتمثيلالعقلأمرفىرصالة-

.والمعقول

90سنةالمتوفىالنسطورىنصيبينمطرانلإعليا. tام.

."أقانيمةوتثليث،الخالقووحدانيةالعالمحدوثفىرساالها-
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اسهورصا":الميلادىعشراضاقااصشرتستبةمنالقبطىإكلي!بناس!معان.

أقانيمة.!تثليثالبارىوحدانية

،1(وتقسيمهاالمسيحالسيدأعمالشرحفىهـسالة"-

فىاءرسا":،ام520سنةالمتووالملكىالأنطاكىالفضلبنلعبداللَه.

."ضتىقضاياعلىاشرد

هـصالة":الميلادىع!ثرافراتالقرنكتبةمناليعقولىالخطّاببناسدانيال.

.1(اشالخاوجودفى

:م1256سنةالمتوفىالدنيسرىنصيبينمطرانملكونبنلأيشوعاب.

الانجيل"ح!ححةعلىالبراهينفىرسالة"

إنهمحيثمنالأصنامبعبادةالنصارىيتهم/منعلىالردفىرصالة"-

.1(الصوروي!صموناطصليبيسجدون

.1(العامةالقيامةفىرصالة"-

فىرسالة"

روخومن

:الميلادى

إدراكيفية

اسلموافى

،!الإنجيلصدثفىرسالة"م749ْالمتوفىاليعقولىعدىبناجحى

العذراءمريممنالمسيحخسدفىاسةساوش"-،"ومعاني!ثاالأناجيلاختلاف

.1(القدس

عشرامحادىالقردبفىاجعاقبةاكتبةمرالمتطببالصيبابنالخيرلألى

.أآفةنجتلاثةالاعتقادمنأضصارىاعلىمايفتثتونوإدحاصردفىرسالة)

فىرسالة":م873سنةاسسطورىاا!بيبااسحىاؤبنحنينللفيلسوف

الديانة"حقيقةك

رسالة":ام430تالنسطورىالطيببنعبداللهاغرجاألىللفيلسوف

.1(المعجز

الملَةعلىالردفىالوحدانيةأدلة:عبدالقوىبنالدينبرهان:السكندرى

4ء4رقمالإمامخامعةنحطوطصورة،النمكرانية
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:قستالضهرا

اكند!ةدارةطبعة.-شملابناغصلاهام!رعلىمطبوع،!النحلالملى-

.ةيدلجدا

المطبب:ربّنبنعلى:الطبرى

ب!ررتنو-اكنىعادلنشرة،متلإيلهش!محما-سيدنانبوةإثباتفىوالدولةالدين-

.م7291

لرحمن:اعبد.د:وىبد

الحَويت.،اضانيةاالطبعة،الغزالىمؤلفات

سعيد:اللّهكحعبدالستارد.

تاريخ.بدون،القاهرة،أخلمودواالقرآنبينالوجودمعركة

لحسن:بواأ:مرىلعاا

ما679!1387غرابعبدالحميدأحمدد.بتحقيق،الِإسلامبمناقبالإعلام

.للكتابا!امةاالمصريةالهيئة

أحمد::الوهابعبد

.أم789بمصروهبةمكتبةنشر،المسيحيةالعقائدمصادرفىالمسيح

:الأسدأبادىالقاضى،عبدالجبار-

بدون،العربيةداربيروتالعمانعبدالكريمد.بتحقيق،النبوةدلائلتثبيت-

تاريخ.

الهيئةنشر،الخضيرىمحمودالأستاذبتحقيق،الخامسالجزء،المغنى-

.بالقاهرةللكتابالعامةالمصرية
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:ابادىالفروز

ام839هـ-3014سنةب!هـوت،الفكردار،المحيطالقاموس-

الصنهاجىةإدريسبنأحمد:القراف!سى

الِإماءبجامعة454رقمميكروفيلما،الفاجرةالأسئلةعناغاخرةاالأجوبة-

.باستنبولالفاتحنحطوطعن

الترطبى:

عليهحُمد!ميدنانبوةاثباتوالأوهامالفسادمنالنصارىدينفىبماالِإعلام

.0891ءسنةاضاح!رةبااسعرلىاإشتراثدار،إإسمقاأحمدد.نشرة،اسلام:ااحمسلاةا

القيم:ابن

بالمدينةالِإسلاميةاالجامعةنشرة،والنصارىالي!ثودأجوبةفىالحيارىهداية-

.هـةلمنوا

وتصوير،اغاهرةباالفاتىحامدن!ثرة،الشيطانمصائدصاطهفاناإغاثة-

الحديثة.الريانحمرم!سَتبة

سعد:بنعيسىبنجَىبننصر:المتطِّبب

الشرقاوىعبداللةمحمدالدكتوربتحقيق،النصرانيةالملةبفضحالايمانيةالنصيحة

.م8691الصحوةدار

.بيروت،صادرارد،نيوااررا:لطيببواأ:المتنبى

:اليعقوفعدىّبنيحى

عا!اضصاسىاتثليثإبصاإلفىالفيلسوفاس!ضدىاا،رساعلىالىدفىاسةرسا

:02911سنةباريسفىنشرهاالمنص!!أمحسو!
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Augustin Perier

6391.,G.Carid, Saint Luke Penguin-
0691.,EncyclopaediaBritanica-

6391.,Fenton,Saint Mattewه-.ح.ل

,Gram.The Gospells, Their origin and Their Growth-
5791.,London

7691.,JohnMarsh, Saint John, Penguin-
6391.,D..A Nenham. Saint Mark, Penguin Books-
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